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 امل مالسالا ضقاون حرش يف سورد

 حراشلا ةمدقم

 متاخ . دمح انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلدمحلا

 امأ .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو هباحصأو هلآ ىلعو نييبنلا
َ7  

 ا ىلا اقف کر ايي لب : ىلاعت هللا لاق دسقف

 # © دي دنع كحل ر بلا وُ أمّي ار هاڪ
 .[۸٠۲:ةرقبلا]

 ددج ا مالسإلا خيشل ةرشعلا مالسإلا ضقاون ةلاسرل حرش اذهو

 دجسملا يف ًاسورد هتيقلأ دق تنك ء هللا همحر باهولادبع نب دمحم خيشلا

 كلذ يف يتنذاتساو هتعابطو ةطرشألا نم هغيرفت ناوخإلا ضعب ىأرف
 .ةدئافلا نم ءيش هيف نوكي نأ ىسع « هل تنذأف

 لمعلا اذهب نيصحلا دهف نب دمحم :خألا لضافلا خيشلا ماق ثيح

 هللا ىلصو < هرشنو هتعابطب هل تنذأ دقو « هب عفنو ًاريخ هللا ہازجف

 .هبحصو هلآو دمحم انیبن ىلع ملسو

 هبتك

 نازوقلا هللادبع نب نازوف نب حلاص
 ها5/١475/1١ يف





 مالسإلا ضقاوت حرش يف سورد

ٌ 

 هسا طر روش

 ےک هروح اتش دم رہ لاو زري يرث م نيم أعلا ہر لطبخ
 < 7۶6 دب اعصأو ےل آ یلخم
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 امل مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 لهآ نم اياقب لسرلا نم ٍةرتف نامز لك يف لعج يذلا هللادمحلا
 ‹ ىذألا ىلع مهنم نوربصيو ء ید ا ىلإ لض نم نوصعدی ء ملعلا

 نم مكف « ىمعلا لهأ ہللا رونب نورصبيو « ىتتوملا هللا باتكب نويحي
 مهرثأ نسحأامف هوده دق هئات لاض نم مكو « هويحأ دق سيلبإل لیتق

 فيرحت هللا باتك نع نوفني باع سانلا رثأ حبقأو اتا نان
 ةعدبلا ةيولأ اودقع نيذلا «نيلهاجلا لیواتو ء نيلطبملا لاحتناو « نیلاغلا

 .باتكلل نوفلاخ «باتكلا يف نوفلعخ مهف « ةنتفلا لاقع اوقلطأو

 هللا باتك يفو ہللا يفو هللا ىلع نولوقي « باتكلا ةقرافم ىلع نوعمج

 نيدقتعم مطوقع هاضرتو مهسوفن هاوهتام لك نوعدتبي «ملع ريغب

 لالا مهب لصو ىتح تانجلا ىلإ ليبسلاو حالفلا وه كلذ نأ نيمزاج

 نتف نم ہللاب ذوعنف ليللا نم عطق اهنأكو هبشلا ةرثكب سانلا ةعيدخ ىلإ
 ,(90ةيشملا

 مهل نيعباتلاو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 ( .نيدلا موي ىلإ ناسحإب
 نب دمحم ددج ا مالسإلا خيش تافنصم مهأ نمف :دعب امآ

 مالسإلا ضقاون] ةديقعلا باوبأ يف -ىلاعت هللا همحر- باهولادبع

 هل ىدنيام هرصع يف ىأر امنيح ىلاعت هللا همحر اهفنص يتلاو [ةرشعلا

 .ةيملعلا ثوحبلا ةرادإ عبط «ةيمهجلا ىلع درلا» :هباتكل دمحأ مامإلا ةمدقم )١(



 مالسإلا ضقاوت حرش ىف سورد (٢

 ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت ىلإ سانلا اعدف « بلقلا هل يمديو نیہ ا

 ًادهاجم ماقو ‹ كرشلا يف عوقولا نم مهرذحو هاوسام ةدابع كرتو

 ةنسلاو ديحوتلا رون ىلإ عدبلاو كرشلا تاملظ نم سانلا جارخإل
 نم سانلا ًارذحم ضقاونلا هذه فنصف « مئال ةمول هللا يف فاحيال

 .ءازجلا ريخ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمأ نع هللا هازجف اهيف عوقولا

 اوماقو اهوظفحف ضقاوتلا هذهب ملعلا بالطو ءاملعلا ينع دقو

 ةنسلا لهأ دقتعم ىلع دجاسملا يف اهسيردتو اهيلع قيلعتلاو اهحرشب
 هذه اوحرش نيذلا ثايبزحلاو ريفكتلا لهآ دقتعم ىلع ال ةعامجلاو

  سانلا ةماع نم ريثكلا هب اورغو« مهسوفن هاوهتام ىلع ضقاونلا

 ظ . مهتصاخو
 يف اوحدق نيذلا قافنلاو قاقشلاو عدبلا لهأب انيلتبا مث نمو

 ةيفلسلا ةوعدلا بتكو هبتك اومهتاو باهولادبع نب دمحم مامإلا ةوعد

 ضفاورلا هلوقي ام ىلع ًاریس « فرطتلاو باهرإلا ردصم اهنأب
 اهوفصوو هتوعد نمو هئم اورذح نيذلا نامزلا اذه يف رافكلاو

 | . عدبلا لهأ باقلأ نم كلذ ريغو ةيباهولاب

 الإ عدتبم ايندلا يف سيل : لاق ثيح ناطقلا نانس نب دمحأ قدصو

 لهأ ةمالع : يزارلا متاح وبأ لاقو ''' . ثيدحلا لهأ ضغبي وهو

 رثألا لهأ مهتيمست : ةقدانزلا ةمالعو . رثألا لهآ يف ةعيقولا : عدبلا

 لهأ مهتيمست : ةيردقلا ةمالعو . راثآلا لاطبإ كلذب نوديري « ةيوشح

 00 ٠ ص) ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع يف ينوباصلا هاور(١)



 مالسإلا ضفاوث حرش يف سورد

 ةمالعو . ةهبشم ةنسلا لهأ مهتيمست : ةيمهجلا ةمالعو . ةربجم ةنسلا
 . ةبصانو ةتبان رثألا لهأ مهتيمست : ةضفارلا

 دحاو مسا الإ ةنسلا لهأ قحلي الو « ةيبصع كلذ لكو : تلق

 '" . ثيدحلا باحصأ وهو

 نازوف نب حلاص هيقفلا ةمالعلا انخيش ىلع هللا معنأ دقلو
 دجسم يف ضقاونلا هذه حرشب - ىلاعت هللا هظفح - نازوفلا

 هب معتل ًایفاو ًأیفاک ًاحرش دوعس لآ زیزعلادبع نب بعتم :ريمألا
 حرشلا اذه جارخإ ىلع تصرح دقو « ةوجرملاو ةدوصقملا ةدئافلا

 نذأف « عفانلا حرشلا اذه غیرفت خيشلا نم تبلطف اهنورت يتلا ةروصلاب

 ةمهملا ةلئسألا ةفاضإ عم هفصو هغيرفت دعب هيلع هتضرع مث كلذب يل
 رظنف ء ةدوصفملا ةدئافلا معتل مالسإلا ضقاون نم ضقان لك يف ةقلعتملا

 دمحلا ہللو « ہرشنب أيطخ ينزاجأ مث . ہآرام فذحو فاضأو موقو هيف

 . ةنملاو

 هلبقتي نأو دهجلا اذه يف كرابي نأ العو لج هللا لأسأ ماتخلا يفو

 نأو يب دمحم انيبن ةنس ىلع ًاباوص ميركلا ههجول أصلاخ هلعجيو ينم
 ام انخيش قفوي نأو لطابلا نم قحلا ةفرعمل نیئراقلا راصبأو رئاصب روني

 نأو ہللا همحر باهولادبع نب دمحم ددج ا مامإلل رفغي نأو ىضريو بحي

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم هايإو انرشحي نآو هتانج حيسف هلكسي

 . ًاقيفر كئلوأ نسحو ء نيحلاصلاو

 1١-1:0( #ص) ثيدحلا لهأ ةديقع يف ينوباصلا ہاور(١)



 مالسالا ضقاوث حرش يف سورد انگ

 مارکلا هباحصأو هلآ ىلعو مانألا ديس دمحم ىلع ملسو هللا لصو

 .ًاريثك ًامیلست ملسو

 نيصحلا دهف نب دمحم .هبتك

 ھھ ۸

M ۱۱۱۲۱۱۱۲ @hotmail.com 



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 نتملا فلؤم ةمجرت

 : هبسن

 نب دمحم نب يلع نب ناميلس نب باهولادبع نب دمحت مامإلا وه

 .ميمت ينب ةبهو نم رمع نب فرشم نب دمحم نب ديرب نب دشار نب دمحأ

 ؛ ہدلوم

 تيب يف ةيرجه ۱۱۱١ ةنس ةنييعلا ةدلب يف هللا همحر ددجملا مامإلا دلو

 .هنامز يف دجت ملاع ناميلس هدجو ريبك ملاع هوبأف « نيدو فرشو ملع

 : هتاشن

 رشع هغولب لبق نآرقلا ظفحو « نيدو فرشو ملع تيب يف اشن

 عضوم ناكو « ملعلا نم أرفاو أظح لان ىتح هقفلا سردو « نینس

 ريسافتلا بتک يف ةعلاطملا ريثك ناكو ء هظفح ةوقل هدلاو نم باجعإلا

 ةیملعلا نوتملا ظفحي ناكف ًاراهنو اليل ملعلا بلط يف دجو « ثيدحلاو
 ةنيدملاو ةكم ىلإو ءاسحألا ىلإ ملعلا بلط يف لحرو « نونفلا ىتش يف
 ميهاربإ نب هللادبع خيشلا ةمالعلا مهنمو ةئیدلا ءاملع ىلعأرقو

 ميهاربإ ريهشلا يضرفلا هنبا ىلع أرق امك ؛ينالا يدجنلا يرمشلا

 ةيفلأ حرش يف ضئافلا بذعلا باتك فلؤم يندملا يدجنلا يرمشلا

 ملع يف هيلع أرقف يدنسلا ةايح دمحم ريهشلا ثدح اب ہافرعو ضئارفلا

 اهئاملع ىلع أرقو قارعلا لخد مث تاهمألاب هزاجأو هلاجرو ثيدحلا
 هللا هبهو دق -هللا همحرح باهولادبع نب دمحم خيشلا ناكو ء ةرصبلا يف

 « فيلأتلاو ثحبلاو ةعلاطملا ىلع بكأو ء أطرفم ًءاكذو ء ًابقاث ًامهف
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 ماسیال ناكو ثحبلاو ةءارقلا ءانثأ دئاوفلا نم هيلع رميام تبثي ناكو

 - میقلا نباو ةيميت نبا تافلؤم نم ةريثك تک طخ دقو « ةباتكلا نم
 ةدوجوم لايسلا هملقب ةنيمثلا تاطوطخملا ضعب لازتالو -هللا امهمحر

 .فحاتملاب

 : هئاشلؤم

 : اهنم ةديفم ةريثك تافلؤم -هّللا همحر - خيشلا فلآ

 .ديحوتلا باتک -

 .تاهبشلا فشک -

 .ةثالثلا لوصألا -

 .مالسإلا ضقاون -

 .ةيلهاجلا لئاسم -

 .داعملا داز رصتخ -

 .عبرألا دعاوقلا -

 .ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم -

 .اهريغو « رئابكلا -
 : هتافو

 ۹۱براقی رمع دعب ‹ ةرجهلل ٠۲٠١ ماع يف -هللا همحر- يفوت

 ہللا همحر « ميلعتلاو ملعلاو داهجلاو ی اعت ہللا ىلإ ةوعدلاب اهرمع « ةنس

 ° .ةنحجلا نم ىلعألا سودرفلا هنكسأو هنع يضرو

 لآ فيطللادبع نب هللادبع نب فيطللادبع نب نمحر لادبع « ةوعدلا ءاملع رظنا )١(
 زيزعلادبع مامإلا ةحامسل ؛ هتريسو هتوعد باهولادبع نب دمحم مامولاو خيشلا



 -3 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 لوألا سردلا

 مالسإلا ضقاون حرش يف عورشلا لبق
 هلآو دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 : دعبو « هبحصو

 همدهو هّلح اذإ ءيشلا ضقن نم لعاف مسا ضقان عمج : ضقاونلا

 191: لسنلا) ام ريك دش نذل وسنت الو# : ىلاعت لاق .هدسفأو

 * ڪک ورم دنب اِ اًهَلْرَع تست لاک اووكَم الو » :ىلاعت لاقو
 . [۹۲: لحتلا]

 ةءاربلاو « ةعاطلاب هل دايقنالاو ديحوتلاب هل مالستسالا وه»: مالسإلاو

 . مالسإلا فيرعت اذه « هلهأو كرشلا نم

 هديحوتب -العو لج - هلل مالستسالا وهف « ملستسا هانعم : ملساو

 نمو ربكتسم وهف هلل ملستسي مل نمف « هاوس نود هل ةدابعلا صالخإو
 ء دحوملا وهف هدحو هلل ملستسا نم امأو ء كرشم وهف هريغو هلل ملستسا

 هللا دارفإ وه : ديحوتلاو « «ديحوتلاب هلل مالستسالا وه » : لاق اذحلو

 ةلآ دوبعملا نوكي نأ لدب ًادحاو دوبعلا لعجي نأب « ةدابعلاب العو لج

 اًهدلإ ادعي الإ ارا امو هللا وهو أدحاو اإ نوكي ةقرفتم
 8 3 ور و ھو كت ےس ا

 ٣  7مس ع سرر  r 72مع رر ر ےس ےل” ےہ دک يع 0

 < ىلاعت لاقو :  وميقيو افتح نیلا هل يصل ہلا اودبعيإ الإ ادم امو
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 مالسإلا وه اذه :٥٥[ ةنیبلا] © َوَمَيَقْلا نيو َكِلَدَو هٰوکڑلآ اوو هوتا



 مااسإلا ضفاوث حرش يف سورد تل

 لَا كلَ ما الا N ما لإ کلا نإ ۰ خس نيدلا وهو

 . مالسإلا وه اذه روم ال سائلا ريك آلو مقل

 داقنت ديحوتلا عم هنأ ینعیف : « ةعاطلاب هل دايقنالا »:هلوق امأو

 ةعاطلاو « هبنتجتو هنع هللا ىهن ام كرتتو اهلعفتف ءالعو لج ہللا رماوأل

 نودب ةينادحولا داقتعا يفكي الف تايهنملا كرتو تارومأملا لعف لمشت

 . لمعلا
 هللا الإ دبعي ال ناسنإلا نأ يفكي الف : « هلهأو كرشلا نم ةءاربلاو »

 نأو نيكرشملا رفكو هنالطب دقتعيو هلهأو كرشلا نم أربتي نأ دبالف

 ءادعأ يداعت نأ كيلع بجي ء -لجو زع - ہللا يف مهيداعيو مهضغبي

 ام ضغبتو « هللا هبحي نمو هللا هبحي ام بحتف هللا ءايلوأ بحت نأو ہللا

 كرشلا نم ةءاربلاو » هلوق ىنعم اذه « هللا هضغبي نمو هللا هضغبي

 لاق امك نيكرشملا نم هعم نيذلاو مالسلا هيلع ميهاربإ أربت امك « هلهأو

 ر اول ہا تا يهز ف هک رسا كل كنك دكا قلاعت

 نمو مهتم اوأربت 4 : ةئحتمملا] هلآ ن ا يا

 لأب نس اد اا لا کوا او کاکو «مهتادوبعم

 وے رھا E اموق دي 1 لام 0 «[۲۲: ةلداج ا] هدي

 مها او ْمُهَءآَباَ اوناكح ولو ٌةَلوُسَرَو هنآ داسح نم توداوب رخآلا

 تيدا اا # : ىلاعت لاقو ء[٢٢۲ ةلداجما] رش نا |

 لع رٹکلا اسسا نإ یر موخو مك E ارا

 لاقو ء[۲۳: ةبوتلا] (توملدظلا مم مح کیو مکن مملو نمر سمير
 اذه :١[ ةنحتمملا] آيل 0 ىْوُدَع اود ال اَماَء َنَلأ اا :ىلاعت تو

 نم ةءاربلاب رمأو هلهأ ةالاومبو هب لجو زع هللا رمأ يذلا ديحوتلا وه
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 . ديحوتلا ضقاني هنأل ؛ هلهأو كرشلا

 بكتري نكل مالسإلا ناسنإلا لخدي دقف ؛ ضقاون هل مالسإلاو
 ناسنإلاىلع بجيف « يردي ال وأ يردي وهو مالسإلا نم هجرخت ءايشأ
 . ضقأونلا هذه ةفرعم

 كرشلا نم هسفن ىلع فاخ -مالسلاو ةالصلا هيلع - ميهاربإ اذهو
 ا 989 9٥

 َنَم ١ ےک نللضأ نم تر ای ماتضالا دبش نأ يو یبىحجاو » : لاقو

 یک ھا ةرثكو كرشلا ةرثك ىأر ام :٥٢[ ميهاربإل ٭ نيل

 يكزي ال ناسنإلاو ءرشب كرشلا يف اوعقو نيذلاو رشب ناسنإلاو « هسفن
 بسے دب يعرج يعرب ويد ےک نعي راس

Edےک حمص سوو  

 ۵ ماتضالا ديس بو ىنبنجأو و » همرح ىلعو هلام ىلعو هسفن
 ےک 2ک سک

 ۔.۰٠٥ ميهاربإ] ا3 < سالا نم ہیک َناَلَص 8 نللضا نها 3

 ءأثيدحو ًايدق ءاملعلا هب متها دق  مالسإلا ضقاون  عوضوملا اذهو

 بتك يف ًاباب هل اولعجو ةلقتسم تافلؤم هيف اوفلأف مامتهالاب ریدج وهو
 ضقاون بابلا اذه يف اوركذو « ( دترملا مكح باب ) هنومسي هقفلا

 نم ةريثك ًاعاونأ اوركذ ءاهنم ءيش يف عقو نم مكحو « مالسإلا
 اهوصحأ -هللا مهمحر - مهنكل ناسنإلا لاب ىلع رطخت ال يتلا ضقاونلا

 لوآ وه نيدلا نأل . اهنم ءيش يف عقو نم مكح اونيبو اهونيبو

 بجیو نيدلا ىلع ظفاحيف ءاهيلع ةظفاح ا بجت يتلا سمخلا تارورضلا

 نم » : يب لاق مالسإلا نع نيجراخلا نيدترملا ىلع مكحلا قبطي نأ



 مالسالا ضقاوث حرش يف سورد 0|

 ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال » : ب لاقو «'''«هولتقاف هئيد لدب
 قرافملا هنيدل كراتلاو ٠ ينازلا بيثلاو ءسفنلاب سفنلا : ثالث

 . "< ةعامجلل قرافملا هنيدل كراثلاو ١ : هلوق دهاشلاو « ةعامجلل

 لاق صاصقلا هللا عرش اذطو : سقنلا : تارورضلا نم يناثلاو

 [۸ : ةرقبلا] € للا يف ٌصاصِْل کیم بيك اهم یا اي # : یل ات

 3 ا یلڑاک ويح ٍصاَصِقْلا ف ٌكِلَو# :ىلاعت هلوق ىلإ

 صاصقلا عرش اذلو « ةنمؤملا سفنألا ظفحب رمأو [۱۷۹ : ةرقبلا]

 ناك 2 صاصقلا نأل هح ٍصاَصِقْلا ف كلو ءادتعالا نم سفنألا
 ىلع سانلا نمایف لتقلا عنمي هنأل سانلل ةايحلا ببسي هنإف يناجلل ًالتق

 هنإف لتقيس هنأ لتقلا ديري نم ملع وأ لتاقلا ملع اذإف <
 نقحت كلذبو «هلتقب مه نم يجنيو هسفن يجنيف لتقلا نع فكي
 فت امتلأ

 ناسنإلا اذه قلخ العو لج هللا : لقعلا : سمخلا تارورضلا نم ثلاثلا

 راضلاو عفانلا نيب هب زيميل لقعلا هاطعأ هنأل تاقولخملا نم هريغ نع هزيمو

 لا ین ختم مداع يب انمرک دَمَلَو ©9 نامبإلاو رفكلاو ثيبخلاو بيطلاو
 ہللاف ء[٤٤ نيتلا] 4 يوت نأ ف نسل اقع دلا :7١« ءارسإلا] © ِرْحَبْلاَو

 دمحأو ء((۸٤٥۱) يذمرتلاو «(5059) يئاسنلاو ء(۳۰۱۷) يراخبلا هجرسخأ )١(

 .: امهنع ہللا يضر سايع نب ہللادبع ثیدح نم (۱۸۷۱) ہدنسم يف

 يذمرتلاو ک((٣٣٤۳) دوادوبأو ITD ملسمو )١۸۷۸( يراخبلا ہەجرخآ (٢)

 "نينا د وعسم
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 ىطاعت نأب هلقع ىلع ناسنإلا ىنج اذإف لقعلا اذهب ؛ ناسنإلا ريم العو لج
 ًاظفح دلجلاب هيلع دحلا ةماقإ بجوأ ہللا نإف تاردخملاو تاركسملا نم ًائيش

 . اهب بعالتي الكل لوقعلل

 مهل دبال سانلا نأل : لاومألا ظفح :سمخلا تارورضلا نم عيارلا

 «- نولوقي امك  ةايحلا بصع لا ا ء مهحلاصم هب موقت يذلا لام ا نم
 :٥٥[ ءاسنلا] € اق کل ها َلَعَج یل مک ومآ ءاهمّسلا اود الو ٭ : ىلاعت لاق

 را ل ےک

 ارج امھیرپآ اوحطفأم ةقراسلاو قراکلاَو # : ىلاعت لاق ء مهلاومأ ىلع

  ELEتعطق اذإف ء[۳۸: ةدئاملا] * ةيكَح رع هلو 7

 سانلا لاومأ تظفح ةدحاو ٠ اهيف ماقت يتلا دالبلا نودجت كلذلو

 دالبلا امئيب ءاهضارعأو اهلاومأو اهسفنأو اهنيد ىلع ةنئمطم ةنمآ دودحلا

 فوخ او بارطضالاو ىضوفلا اهدوست دودحلا اهيف ماقت ال يتلا

 مولعم وه امك ةيميهبلاو .

 كلذو ء ضارعألاو باسنألا ظفح: سمخلا تارورضلا نم سماخلا

 مجريو أركب ناك اذإ ةئام دلجي نأب ينازلا ىلع دحلا ةماقإو انزلا ميرحتب

 طالتخالا نم باسنألا ظفح لجأل ؛ابيث ناك اذإ تومي ىتح ةراجحلاب

 ةماقإ لطُع اذإ امأو « ظفحُت باسنألا نإف ةانزلا ىلع دحلا ميقأ اذإف

 هنبا وه نم صخشلا اذه ىردي الف باسنألا تطلتخا ةانزلا ىلع دحلا

 نمم ىردُي الف ريثك لاجر اهيرتعي ةأرملا هذه نأل ؛باسنألا طالتخال

 نأب سانلا نيب ةزيمم هللا اهلعج يتلا باسنألا عيضت كلذلو « تلمح

 لثم ةيعرشلا ماكحألا كلذ ىلع بترتتو ءوه نمم صخشلا اذه فرعي

 بسنلا ىلع ةبترتملا ةيعرشلا ماكحألا نم كلذ ريغو ثاريملاو ةیمرح ا
 اذه «هوخأ اذه ء هوبأ اذه نأ فرعي اذه مهنيب اميف سانلا فراعتو
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 ظفح وه اذهف «سانلا نيب لصاوتلا لصحيف «هلاخ اذه «همع

 . باسنألا

 فذقي يذلاف «فذقلا ّدح ةماقإب لصحي وهف ضارعألا ظفح امأو

 بلاطي نأ دعب دلجي يطول نالف « ناز نالف : لوقيف ةشحافلاب سانلا
 لا ام: ىلع نود دو تعبيرا ع ناب افا اج تاقا
 ب تيا ا یل اعت لاق ء ًاقساف حبصيو هتلادع طقستو دلجي هنإف الإو

O O E Caاس ل  E 

 حت ا ف ا ا وم و اوت ا کر يي فست مه کيَلرأ
 ٠ .[4-60 : رونلا]

 تابوقعلا بترو اهظفحب ہللا رمأ يتلا سمخلا تارورضلا يه هذهف
 ىلا ضقاؤتلا تباجنپ نوکیا قيدلا ظفحو:.:نيدلا طاح افزار اهل
 .دترم ا لتقب ًاضيأ نوكيو « ةدرلا اهب لصحتو نيدلا اذه ضقنت

 وأ لوقب امإ هنيد نع عجري يذلا وه دترملاف ء عوجرلا يه ةدرلاو
 . كشب وأ لعفب وأ داقتعاب

 أشنيو ٠ كشلاو لعفلاو داقتعالاو لوقلا : ةدرلا عاونأ لوصأ هذه

 وأ لاهجلا ضعبو « مالسإلا ضقاون نم ةريثك عاونأ لوصألا هذه نع
 نوفصيو مالسإلا نع ةدرلا بابسأ نايب يف مالكلا نوركنتسي نيضرغملا
 . هنم نورذجبو يريفكت هنأب كلذ يف ملكتي نم

 ءاوس « ورکم ريغ كرشلاو رفكلا ظفلب ملكتي نأك : لوقلاب ةدرلاف
 هيلع مكحُي هنإف رفكلا مالكب ملكت اذإف ء ًاحزام وأ الذاه وأ اداه قاك

 اوتَکَم رْفُكْلا همك اولا َدَقَلَو » : ىلاعت لاق ًاهركم ناك اذإ الإ ةدرلاب
 لثم انيأرام :اولاق نيذلا يف ىلاعت لاقو « :۷٤[ ةبوتلا] 4 ٌَرِهِلْسِإ دعب
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 لوسر نونعي ءاقللا دنع نیجاو ًانوطب بغراو أنسلا بذكأ ءالؤه انئارق
 ماو شوش ا مکا کاوی اس نيَلَو #: هباحصأو ةي هللا

 انب مرتك دم اورد ال ل توُمِوبَتْسم توپ ۔ملوسرَو ۔یؤکیا و هضاب ل
 : اولاق مهنأ ببسب مهناميإ دعب اورفك مهف 50-0557: ةبوتلا] نسبا
 ءاقللا دنع نيجأو ءأنسلا بذكأو ءأنوطب بغرأ ءالؤه انئارق لثم انيأر ام

 هلوسر ىلإ ىحوأ ہللا نأ اوملع املف « هباحصأو الل هللا لوسر نونعي .

 :؛ بعلنو ضوخن انك امنإ : نولوقيو نورذتعي اوءاج مهتلاقمب هيَ

 تفتلي ال 445 لوسرلاو «قيرطلا انع هب عطقن بكرلا ثيدح ثدحتن

 وک ۔ہلوسرَو ويكي ہکایآ لفل : 7 هذه ولتي نأ نع ديزي الو ملا
 يذلا نآ لدف تک اب تك دم روم ل نل توريس

 ویسا حو ل ممز ولو رٹکپ هل كم خرا مک فل

 رفكلا مالك لاق نم دتريال نولوقي نيذلا رصعلا ةئجرم ىلع در اذه
 .هناسل هلاقام هبلقب دقتعی ىتح

 دحأل لوقيف ہللا ريغب ثيغتسيو هللا ريغ وعدي يذلا كلذكو

 وأ «نيروبقملاو ىتوملا يداني « ينذقنأ نالف اي «ىنثغأ نالف اي : تاومألا

 ريغ اعد اذإ « مهب دجنتسیو نيبئاغلا يداني وأ « نجلاو نيطايشلا يداني
 نمف «كلذب رفكي هنإف نيبئاغلاو تاومألا نم هللا ريغب ثاغتساو ہللا

 ہریسسسفت يف ريرج نہاو ء(١١٤۱۰۰) متاح يبآ نبا ةصقلا هذه جرخأ )١(

 . ًاضعب اهضعب يوقي ٍةلسرمو ةلوصوم قرط نم اھجرخ )۱۰/۱۹٥-۱۹٦(
 . (۷۷ص) لوزنلا بابسأ نم دنسملا حيحصلا يف يعداولا اهنّمحو
 نازوفلا ةمالعلا انخيش اهركذ ةصقلا هذه نم ةمهمو ةميظع دئاوف عست :رظناو

 . (۱۹۰-۱۹۲ /۲) «ديحوتلا باتك حرش ديفتسملا ةناعإ» هباتك يف
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 ةَ نم ¥ : ہناحبس هللا لاق ًاهركم نوكي نأ الإ رفک رفكلاب ظفلت
TTعش ىت نکو نکلا حمل هرڪا نم الإ  

 دمنا کلید وا م بظع تاع ْرُهَلَو ہلا تت کک هاد
 4 َنيرفكحْاَمَرَمْلا ىد يالا کرو وَر 5 1

 نو نی يل َںرفکلا َنويِمْدبْلا زيي ال ٭ : ىلاعت 0 ء٦ لعتلا
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 4-3 کم > 2 ےپ یس یک تھک 7ھ 2 ےس حر صر 2 رپ

 2ک مهني أوف نأ الإ ءىش ىف ولا تيرم م سلف تلد لکی . نَمَو َنيِنِمْؤَمْل

 ربجأو رفكلا ةملكب ناسنإلا ظفلت اذإف 080807 [۲۸ : نارمع لآ]

 نم هب صلختيام لوقی نأب سأب الف بذعي وأ لتقي وأ اهب ظفلتي نأب

 ةملكب ملكتي نأ يف هللا صخر دقو « ناميإلاب هبلق نانثمطإ عم هاركإلا
 ناسللاب ظفلتي امنإو « ناميإلاب نئمطم هبلقو هاركإلا نم ًاصلخت رفکلا
 نارتھ ا لا هيف فرصتي نأ ا الف بلقلا امأ ء طقف

 رامع يف ةيآلا هذه تلزن 4 نَميِإلآب مم مملو هرڪا نم اإ ۰

 لوسرلا بسی نأ ىلع هنوهركيو هنوبذعي نوكرشملا ناك دفنت رساي نب
 ملو ء رافكلا نم صلختلا ديري يَ لوسرلل ةبسم هيف مالكب ظفلتف اپ

 وه لب مالسإلا نيدل ةيهارك الو « كي هللا لوسرل ضغب هبلق يف نكي

 ام هل ركذو هيي لوسرلا ىلإ ًامدان ءاج هتلاقم لاق املف « ناميإلاب نئمطم
 ناميالاب ًانثملسم هدجأ : لاق «؟كبلق دجت فيك » : ل لاق . عقو

 . دع اوداع نإ » : لاق

 روثنملا ردلا يف امك متاح يبأ نباو ء(٤١/٦۲۱) ہریسفت يف ريرج نبا هجرخآ )١(
 دنع (۳۲۷ /۱۲) يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هجّرخو ء(۱۷۱-۱۷۰ )٥/

 : لاق مث ةلسرم قرط نم ديمح نب دبعو ؛ يهكافلاو ؛ رذنملا نباو يقهيبلا

 . « ًاضعب اهضعب يوقت 3 ليسارملا هذهو»
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 ناک «مالسإلا ضقاني ام هبلقب ناسنإلا دقتعي نأ وه : داقتعالاب رفکلاو
 ةاراجملا باب نم يه امناو ةميق اه سيلو ةبجاو ريغ ةالصلا نأ دقتعي
 ال هبلق نم هنكلو رهاظلا يف لامعألاب يتأيف « نوقفانملا هيلع ام لثم

 ۶ : ىلاعت لاق ‹ رفا هبلقو نيتداهشلاب ملكتيو اهب رهاظني امنإو اهب نمؤي
 ندم هاو ملوُسَرل كت لحي هل او هنآ لوسرآ كن بتم اولا وفعلا 12ج اإ

 ةرت رتس يأ [؟- :٠ نوقفانملا] 4 َةَنَج 1 + بكت اودا كيف توکل نفل

 َنولوَنب # : ىلاعت لاقو .4 لا ليس نع اوُدصَف 9 اهب نورتستي
 رفكلا هبلقب دقتعا اذإف :١١[« حتفلا] 4 َمهيوُم ىف سيل ات مهتاب

 ةبيطلا لامعألا لعفي هرهاظب ناك ولو «ملكتي وأ لعفي مل ولو ًارفاک راص

 نأ دهشأ : لوقي نأب بیطلا مالکلا لوقي وأ ةقدصو داهجو ةالص نم

 اذهف كلذب بذكي هبلقب هنكلو « هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 ِرّثا َنِم ٍلصَسَأْلا ِكَرَّدلا يف ظ:مه نيذلا 4 َتقفنَلا نيد اذهو 0

 مل نکل نودهاجيو نوموصيو نولصي مهنوك عم اتيت مهل دي نأ
 ءاسنلا]4 رانا َنِم ٍلَصَسَأْلا ِكَرّدلَأ ىف ٭:اوراسص نيرفاك مهبولقب اوناك

 هلعفت ام وأ مهتنسلأ هب قطنت ام مهبولقب نودقتعي ال مهنأل ؛ 06

 . ةعورشملا لامعألا نم مهحراوج

 نع جرح هللا ريغل حبذ اذإف « هللا ريغل حبذي نأك : لعفلاب رفكلاو
 حبذ اذإف « ةدابع حبذلا نأل - هللا ريغ دبع هنأل ‹ دتراو مالسإلا نيد

 مل ولو نيكرشملا تادوبعم نم كلذ ريغو ربقلاو منصلاک همظعي ءيشل
 ناثوأ نم وه يذلا ربقلا وأ منصلل دجس وأ منصلل حبذ اذإ لب « ملكتي

 يلصي ناك ولو أكرشم راص روبقلل دجس وأ حبذ اذإف «مويلا نيكرشملا



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد انت

 ذايعلاو يكرشلا لعفلا اذهب هئيد ضقن هنإف نآرقلا أرقيو جحيو موصيو
 . هللاب

 ام له هبلق يف كش اذإف ء ددرتلا :وه كشلاف : كشلاب رفكلا امآو

 له ؟الوأ ثعب كانه له ؟حيحص ريغ وأ حيحص اگ لوسرلا هب ءاج

 لمعيو موصيو يلصي ناك ولو هكشب رفكي اذهف ؟ ال وأ رانو ةنج كانه

 ام ةحصب ددرتو كش هيدل ناكو ناميإلاب ًامزاج نكي مل اذإف لمعي ام

 «حيحصب سيل وأ ًاحيحص اذه نوكي نأ نكمي :لوقيو لسرلا هب تءاج

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ناك ولو مالسإلا نع ًادترم نوكي اذهف
 رهاوظلا الإ انل ام نحن نكلو ءاهانعمل داقتعا ريغ نم هللا لوسر ًادمحم

 هملعي ال اذهف رفكلاو ناميإلا نمو كشلاو نيقيلا نم بولقلا يف ام امأو
 .ىلاعتو هناحبس ہللا الإ

 : ةدرلا لوصأ هذهف

 .هاركإ ريغ نم ء كرشلاو رفكلا لوق ١-
 كرشلاو رفكلا داقتعا وأ -؟

 . كرشلاو رفكلا لعف وأ - ۳

 ٤ - يب لوسرلا هب ءاج امو نيدلا يف كشلا وأ .

 ًاصوصخ ملعلا ةبلط ىلعو < ًامومع نيملسملا ىلع بجي رومأ هذهف
 تاهبشلا ةرثكلو « مايألا هذه يف رورشلاو نتفلا ةرثكل اهب اونتعي نأ

 نم جرخي الئل رمألا اذهب متهي نأ ملسملا ىلعف « لالضلاو ءوسلا ةاعدو

 . اھنم ءيشب هنيد

 :طسوو نافرط : ماسقأ ةثالث ضقاونلا هذه 4 سانلاو



 مالسإللا ضقاوذ حرش يف سورد
 ۵٥

 ءرفكلاب سانلا ىلع مكحلاو ريفكتلا يف نولاغي نيذلا : لوألا فرطلا
 جراوخلا أدبم اذهو « ةفرعم وأ هقف وأ ةيور ريغ نم سانلا نورفكيو

 دوهعلا فو نيدشارلا ءافلخلا دهع يفو 4 ينلا دهع يف اوجرخ نيذلا

 هورفك مهفلاخ نم لكف رفکلا يف نولاغيو نيملسملا نورفكي ۃرخاتلا
 : ئدابم ةثالث مهدنع جراوخلاف ہ همد اولحتساو

 .كرشلا نود يتلا رئابكلا بونذلاب سانلا ريفكت : لوألا ادبملا

 . ةعاطلا اصع قشو نيملسملا رومأ ةالو ىلع جورخلا : يناثلا ادبللا

 .نيملسملا ءامد لالحتسإ :ثلاثلا ادبللا

 ىلع وأ رفكلا ىلع اهرهاظب لدت يتلا صوصنلا ذخأ هببس اذهو

 صوصنلا نيبو اهنيب اوعمجي نأ نود اهرهاظ ىلع اهوذخأ كرشلا
 : نيمسق ىلإ مسقني رقكلا ناف ء اهحضوتو اهرسفت يتلا ىرخألا

 .رغصأ رفکو «ربكأ رفك

 : نيمسق ىلإ مسقني كرشلاو

 . رغصأ كرشو ربكأ كرش

 ناضقنيو نيدلا نم ناجرخي : ريكألا رقكلاو ربكألا كرشلا

 . مالسإلا

 امهنكل نيدلا نم ناجرخي ال : رغصألا رفکلاو رغصألا كرشلاو
 .ناميإلاو مالسإلا ناصقني

 رفك مهدنع سيلو ء كاذو اذه نيب نوقرفي ال  جراوخلا يأ  مهف
 وهو دحاو ءيش مهدنع كرشلاو رفكلا امئإو ءرغصأ كرش الو رغصأ

 صوصنلا اوكرتو صوصنلا رهاوظب اوذخأو ٠ نيدلا نم جورخلا



TJمالسإلا ضقاوث حرش يف سورد  

 مههقف مدعل ؛ نيمسق ىلإ اهمسقتو رومألا هذه لصفت يتلا ىرخألا

 سانلا نورٹکی اوراصف «ملعلا نم مهنكمت مدعو نيدلاب مهتفرعم مدعو
 ريغ ىلع صوصنلا نوقبطيو ةيور الو هقف ريغ نم ريفكتلا يف نوغلابيو
 الو ظفللا نوؤرقي ءارق درج مهف ء هقف مهدنع سيل مهنأل ؛اهلحم

 . سانلا ىلع هنوقبطي مث ىنعملا نومهفي

 نورفكي نمم - فسألا عم  نآلا ةثرو مهو جراوخلا مه ءالؤهف

 مهلف «رافك ءالؤه نأ ةجحب ءامدلا نولحتسيو ريفكتلا يف نولاغيو سانلا

 .انيملاعتم نمو انلاهج نمو انبابش نم نآلا ةثرو

 هيف اولخدي ملو بلقلاب ناميإلا نولوقي نيذلا ةئجرملا : يناثلا فرطلا

 بقا نالا نشان ار لرقلا هيف: لع ديالا نر یس لمعلا
 : نولوقيو رفكي ال هنإف لمع ام لِمَع ولف « لخدي الف لمعلا امأو
 ‹ مهؤدبم اذه ءةعاط رفكلا عم عفني الو ةیصعم ناميإلا عم رضي ال

 اوعمجي ملو ةمحرلاو ةرفغملاب هللا دعو اهيف يتلا دعولا صوصنب اوذخأو

 كرشلاو رفكلا نم ريذحتلا اهيف يتلا ديعولا صوصن نيبو اهنيب
 ءاجرلا ىلع اودمتعاو دعولا صوصنب اوذخأ مهف «يصاعملاو بونذلاو

 دعولا صوصن اوكرتو ديعولا صوصنب اوذخأ جراوخ ا كئلوأو «طقف

 اوبلغو «فوخلا مهب دتشاو فوخلا بناجب اوذخأف ءاجرلاو ةمرلاو

 بهذملا اذهب مهلاومأو مهءامد اولحتساو سانلا ىلع ريفكتلا بناج

 ۔ دسافلا

 بهذم نيبهذملا نيب طسو مهو ةعامج او ةنسلا لهأ : ثلاثلا فرطلا

 نإ : نولوقيو صوصنلا نيب نوعمجيف « جراوخلا بهذمو ةئجرملا

 ءرغصأ رفكو ربكأ رفك «نيمسق ىلإ نامسقني ةنسلاو نآرقلا يف رفكلا



 مالسسالا ضقفاوث حرش يف سورد

 .اهبحاص رفكيال كرشلا نود ىتلا بونذلاو رغصأ كرشو ربكأ كرشو

 رغصألا كرشلاو « ةلملا نم ناجرخي ربكألا رفكلاو ربكألا كرشلاف

 ناصقني امهنكلو جراوخلل ًافالخ ةلملا نم ناجرخي ال رغصألا رفكلاو

 ةعامجلاو ةنسلا لهأو ؛ضيقن يفرط يف مهف «ةئجرملل ًافالخ ناميإلا
 .دعولا صوصنو دیعولا صوصن نيب اوعمج « طسو - دمحلا هللو ۔

 هتذخأ امك طقف ءاجرلا اوذخأي ملف ءءاجرلاو فوخ لا نيب اوعمجو

 . جراوخلا هتذخأ امك طقف فوخلا اوذخأي مو ةثجرلا

 ءاجرلاب هللا دبع نمو «يجراخ وهف طقف فوخ اب ہللا دبع نمف

 هللا دبع نمو ءيفوص وهف طقف بحلاب هللا دبع نمو ؛ىجرم وهف طقف
 وه اذهف ء ينس دحوم وهف ةبهرلاو ةبغرلاو بح او ءاجرلاو فوخلاب
 ۱ ,.ةفيظعلا لاَ هذه قف لیمقا

 ىلع ناسنإلا نوكي ىتح ىربك ةيمهأ امل ضقاونلا هذه ةفرعمف
 عم نوكي امنإو «ةئجرملا عم نوكي الو ء جراوخلا عم نوكي الو ءةريصب
 : ىلاعت هلوقب ًالمع صوصنلا نیب اوعمج نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ةدويكتم أو بتكلا م نه تك كيا هنو بتكلا کی را < ىلا و

 مكي دوت ناو ولا ا هن بت ام وعيا ید ذيك يف ني لأ اما

 جراوخلا مهنم غيز مهبولق يف نيذلا [۷: نارمع لآ] € لا لإ یوا

 اودري لو هباشتملاب اوذخأ ةئجرملاو هباشتملاب اوذخأ جراوخلا « ةئجرملاو

 ءأضعب هضعب نيبيو ءأضعب هضعب رسفي نآرقلا نأل ؛مکح ا ىلإ هباشتملا

 ىلإ هباشتملا اودر ؛نيرمألاب اوذخأف ملعلا يف نوخسارلا ةنسلا لهأ امأو

 ولعل يف َنوُحِسدلاَو * قحلا ىلإ اودتهاف « مکح اب هباشتملا اورسفو مکحل ا
 :ضقانتی ال ہللا مالکو «هباشتملاو مکح ا € نير دن ني لك ۔وی انماء دوو
 اذه اورسفو ءاذهو اذه نيب اوعمجف ءضقانتي ال لگ هللا لوسر مالكو



 مالسالا ضفاون حرش يف سورد ]٢

 لهأ امأو ءملعلا يف نیخسارلا ةقيرط هذه ءاذهب اذه اودّيقو ءاذهب

 .هباشتملا وهو فرطب نولوقي مهف لالضلا

 دعولا تايآ نم هباشتملاو « جراوخلا هب ذخأ ديعولا تايآ نم ہباشتملاف

 نم نيملسملا ىلع فوخلاف «ليبسلا ءاوس نع اولضو «ةئجرملا هب ذخأ

 : نيتيحان

 نيب زييمتلا مدعو ‹ اهملعت مدعو رومألا هذهب لهجلا : ىلوألا ةيحانلا

 ۱ .لطابلاو قح ا

 نيملاعتملا نم ًاريثك نإف ءملع ريغب ہللا ىلع لوقلا : ةيناثلا ةيحانلاو

 اوراصو « ةديقعلا لئاسم نم ةميظع رابك لئاسم ىلع اوأرجت مويلا
 ذايعلاو - لالضو لهجب سانلا ىلع نومكحيو نوتفيو اهيف نوملكتي
 . ہللاب

 نكي ال اذه نكلو قح ا لهأ قيرط كلسي نأ ملسملا ىلع بجاولاف
 مهضعب نأل ؛صوصنلا ظفح يفكي الف هللا نيد يف هقفتلاو ملعتلاب الإ

 يردي الو اهانعم هقفي ال هنكلو ننسلاو ملسمو يراخبلا حيحص ظفحي
 لذلضلا لهآ ماهو بات را رسم نم اهر لب اهويسفتا ام
 امنإو ءطقف ظفحلاب ملعلا سيلف ءرطخلا وه اذهو ةئجرملا وأ جراوخلا نم
 ملعتلاب الإ لصحي ال ظفحلاو « يناعملا ةفرعمو هقفلا عم ظفحلاب ملعلا
 مد کشف رجاع یھ سرا اش ا یل
 امیظع أغلاب ًامامتها رمألا اذهب متهن نأ انيلع بجیف ء حيحصلا هقفلاو

 لغاشلا اهلغش حبصأ يتلا ةلاضلا فئاوطلا هذه هيف تعقو اميف عقن الئل

 ريغ نم قيسفتلاو عيدبتلاو ليلضتلاو مالكلاب قشارتلاو رحانتلا نآلا

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .هقف الو ملع ريغ نمو ةريصب



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 ىلع رصتقن الأو « هل هبنتن نأو هب متهن نأ انيلع بجي ميظع بناج اذهف
 رصبتو اهيناعمل هقف نودب صوصنلاو نوتملا ظفح وأ بتكلا يف ةعلاطملا
 هذهب الإ اولض ام جراوخلاو «ءاملعلا يديأ ىلع اهليصافتو اهماكحأل

 :مهيف ميقلا نبا مامإلا لوقي اذهو ء مهف نودب ظفحلا يهو ةقيرطلا

 اهمهف يف اورصق صوصن مهو

 نافرعلا يف ريصقتلا نم اوتأف

 راهنلاو لیللا نآرقلا نوأرقي ءظفح مهدنعو صوصن مهدنع
 نازيم هقفلا نم مهدنع ام نكلو رهدلا نوموصيو هلك ليللا نولصيو
 هقفلاو « ميظع هرمأ هقفلاف «هيف اوعقو اميف اوعقو كلذلو « لدرخ ةبح
 فرعت مث « ًالوأ ءاودلا تابكرم فرعت نأ دب ال ء صوصنلا مهفوه
 ءاودلا قفاو اذإف ءاهبساني ام ءاودلا نم هيطعتو ضيرملا يف ىلا ةلعلا
 ةلزنمب ملاعلاف ء رض ءاودلا ءادلا قفاوي مل اذإو شا نذإب عفن ءادلا
 . ءاودلا عقاومو « ءاودلا فرعي نأ نيرمأ نم دبال ىضرملا عم بيبطلا

 هتلمأت اذإ حيحص ليثمت اذهو « ءاودلا نم هبساني ام ضيرم لك يطعيو

 نم مهفأ مه مهنأ نوري نآلا انناوخإ ء ةريصبو هقف ىلإ جاتحي اذه نكلو
 هذه .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «هيف اوعقو اميف اوعقو اذهل ؛ءاملعلا

 اوأرو -مهنع هللا يضر - ةباحصلا اورفك جراوخلاف « جراوخلا ةقيرط

 نوراغي ال مهنأو ‹ نومهفي ال مهنأو قح ىلع اوسيل ةباحصلا نأ
 . ىلاعت هلل

 - هللا همحر - ميقلا نبا لاق

 ہؤافشو لتاق ءاد لهجلاو

 ناقفتم بيكرتلا يف نارمأ



 مالسالا ضقاوث حرش يف سورد اس

 ةنسم نم وأ نآرقلا نم صن
 ينابرلا اعلا كاذ بيبطو

 لابقإ مهدنع بابشلا « هلل دمح ا :لوقن ء دج ميظع مويلا رطخلا نإ

 هذه دشرت مل نإ نكلو «''' نولوقي امك ةوحص مهدنعو « نيدلا ىلع
 اهديشرت نم دبالف . ًالالض كلذ راص لابقإلا اذهو ةوحصلا

 ىلعو ةريصب ىلع ةوحص نوكت ىتح هللا نيدب اھفیقثتو اهحيحصتو

 اهل اوهبنتي مل نإ نيملسملا رضتس ةوحصلا هذه نإف الإو « هقفو ملع

 . هللا نيد يف مهناوخإو مهبابش اودشريو
 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ہللا ىلصو « هلل دمحلاو

 جج
 : ةلئسألا ٭

 ؟ ناميإلا ضقاونو مالسإلا ضقاون نیب قرف كانه له : لاؤس

 ناميولا ضقاون يه حيحصلا مالسإلا ضقاون « امهنيب قرف ال : باوج
 ىلاعت لاق انک قفاثملا وهو طقف هتاسلب املس قاشاألا نونكي دق نکل

 يف لاقو 4# ٌرهيلَسإ دعب أورَمَكَحَو ٍرْمُكْلا َهَمِ أولا دَقَلَو # : مهيف

 .4 یس نب تک د ارزش الا : نينمؤملا
 5 ضقاونلا هذه لهج نم رذعي له : لاؤس
 رذعي هنإف ملعتي نأ هنكمي ال لهاجلا ناك اذإ . فلتخي لهجلا : باوج

 تاباجإلا باتك يف ةيمالسإلا ةوحصلا حلطصم ىلع انخيش قيلعت رظنا )١(

 ۱۹١/۱ ةململا لكاشملا يف ةمهملا



 مالسألا ضقاون حرش يف سورد

 ام ؛نيملسملا دالب نع ةعطقنم دالب يف شيعي يذلاك همّلعي نم دجي ىتح

 يفو نيملسملا نيب شيعي يذلا امأو ءلھج اب رذعي اذهف « رافك الإ اهيف
 اذهف ملعلا لهأ مالكو ثيداحألا عمسيو نآرقلا عمسيو نيملسملا دالب

 اذه : لوقي دق لب اهب متهي مل هنكلو ةجحلا هتغلب هنأل لهجلاب رذعي ال
 نع نولوقي امك « نالف وأ نالف نيد وأ .دجن لهآ نيد وأ «ةيباهولا نيد

 نباو 4ئ لوسرلا نيد هنأ عم باهولادبع نبا نيد هنإ ديحوتلا

 نيدلا اوبسنو « يب لوسرلا نيد ىلإ اعد امنإو ءيشب تأي مل باهولادبع
 نولوقي وأ « باهولادبع نبا نيد اذه ء ةيباهولا نيد اذه : اولاقو هيلإ

 ؟لهجلاب نورذعي ءالؤهأ « جراوخ نيدحوملا نومسي ؛جراوخ ا نيد اذه

 . لهجلاب نورذعي ال نورباكم ءالؤه

 هل له كلذ دعب بات مك مالسإلا ضقاون نم اضقات لعف نم : لاؤص

 ؟ ةبوت
 عيمج نم ةبوتلا لبقي ہللا هيلع ہللا بات بات اذإ « معن : باوج

 نمل راَتَمَل إو 9 : ىلاعتو هناحبس لاق « مهريغو نيدترملا نم « نيبنذملا
 لف # # : ىلاعت لاقو « « [۸۲: هط] 4 دا مت الص لمَ ماو بات

 بدلا ٌرِْمَي هللا هل ولا دت نو أوطَنْقَت ال تهس لَع أؤَرتَأ يلا ىدا
 اودادزأ مث مهندميإ دعب ورک 2 # : ى اعت لاقو « :٥٥[ رمزلا] © ع

 دَر سو ¥ :ىلاعت لاقو ء[۹۰: نارمع لآ] € ممنون لبق نأ ارق
 بتي و دترا نم ينعي [۲۱۷: ةرقبلا] 4 لاك وهو َتْمَيَف ءوديد نع مکن

 بات ول امأو ء رفكلا ىلع رمتسا هنوكب « ًارفک دادزا اذهف تام یتح

 نع مکن ددر نمو » :ہناحبس هلوقف هيلع هللا بوتيف توملا لبق
 ًاملسم تام ول هنأ ىلع لد [۲۱۷: ةرقبلا] اڪ وهو َتْمَيَف -وِنيِد
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 اذإ هريغ نمو دترملا نم ةبوتلا لبقي هللا نأل « هيلع بوتي هللاف ًابئاتو

 . لجو زع هللا ىلإ بات

 $ داقتعالا 2 كشلا لخدي له: لاؤس

 ددرت هيف سيل داقتعالا « داقتعالاو كشلا نيب قرف كانه : باوج

 . ددرت هيف كشلاو

 قرشعلا ضقاونلا هذه نم رثكأ - هللا مهمحر - ءاملعلا دروأ : لاؤس

 ؟ ةرشعلا هذه مالسإلا خيش صصخ اذاملف

 لاق لب « هذه ريغ ضقاون ال هنإ:لقي ملو اهمهأ ركذ خيشلا : باوج
 .ةريثك ضقاونلاف الإو ءاهيف ام مهأ يه

 ؟ كرشلاو رفكلا نیب قرف كانه له : لاؤس

 ًادحاج نوكي دق رفاكلا نأل ء كرشلا نم معأ رفكلا « معن : باوج

 ‹ ةيرهدلاو ةلطعملاو نوعرف لثم « برب نمؤي ال « ىلاعتو هناحبس برلل
 رفکلا نيبف ء هريغ هعم كرشي هنكلو برلاب نمؤي هنإف كرشلا امأو
 . صوصخو مومع كرشلاو

 اذه 2 باتك لضفأ امو ؟ريفكتلا عناوم ةفرعم ةيمهأ ام : لاؤس

 ؟ عوضوملا

 نع عنتمي هنإف اهفرع اذإف تارفكملا فرعي نأ ناسنإلا ىلع : باوج

 خيشلا اهبتك يتلا ةلاسرلا هذه اذه يف باتك لضفأو « اهريغب ريفكتلا
 ةرصتخم ةلاسر اهنأل ؛ اهحرش ددصب نحن يتلاو باهولادبع نب دمحم

 نايبل ةصصخم بهذم لك نم هقفلا بتك يف باوبأ كانهو «ةعماج
 . ضقاونلا
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 ؟ردتتلا ليبس ىلع رفكلا لقن 2 مكحلا ام : لاؤس

 ليبس ىلع امأو « ردنتلا ليبس ىلع رفكلا ركذ زوجي ال : باوج

 ىلع هلقن اذإ امأو ءرفكي ال رفكلا يكاحو رفاكب سیل رفکلا لقانف لقنلا
 ىلع اوملكت نيذلا هللا رفك دقف ريطخ رمأ اذهف كحضلاو ردنتلا ليبس

 . قبس امك بعللاو حزملا هجو

 هآر نم لك ہرفکی مالسإلا ضقاون نم اضقان بکترا نم له : لاؤس
 ؟ءاملعلا الإ هرفكي ال مأ هب ملعو

 نم تبثتي نأ يغبنيف مالسإلا ضقاون نم ًاضقان بكترا نم : باوج

 نوكي ایرو ء اهركم نوكي ارو «لهجلاب رذعي الهاج نوكي امبرف « هرمأ
 دل ج و رذع هل سيل نأ نیبت اذإف ؛رذع هل

 .هئنم رذص

 كانه لهو ؟ادترم هيف عقو نم نوكي ال يذلا هاركإلا دح ام :لاؤس

 ؟هاركإلل عاونأ
 ءيش يف ًاهارکإ نوكي دق لاوحألا فالتخاب فلتخي هاركإلا :باوج

 «هعقاوم فالتخاب فلتخي هاركإلاف ء رخآ ءيش يف ًاهاركإ نوكي الو

 نكميالو هنم صلختلا نكمي ال يذلا وه هب رذعي يذلا هاركإلا نكلو

 بلطي امب ظفلتلاب الإ ديدهتلا نم وأ برضلا نم وأ لتقلا نم ةمالسلا
 شطب نم صلختي نأ هنكمي ال ناك اذإ ء ًالثم رفكلا ةملكب هظفلتك « هنم

 :ىلاعت لاق «ناميإلاب ًانثمطم هبلق نوكي نأ طرشب هب ظفلتي نأ الإ ماظلا

 . :٠١5[ لحنلا] € نَميِإْلاِب ُنيَمظُم مت ا |

 تدجو اذإ الإ رفكلا 2 عقو اذإ نيك رك ال : ءاملعلا لوقي : لاؤس

 ؟حيحص اذه لهف ؟هيلع ةجحلا تميقأو عتاوملا تفتناو طورشلا
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 هيلإ نآرقلا غولبب لصحي ةجح ا مایق نكلو «حيحص اذه معن : باوج
 . مهفلا دارأ ول همهفي هجو ىلع

 نع نيدلا لصف يهو ةيناملعلا ىوعد رصعلا اذه 2 عمست : لاؤس
 ؟ نودترم ءالؤه باحصأ لهف ةلودلا

 نودترم ةيداحلإلا ةرصاعملا بهاذملا باحصأ نأ كش ال : باوج

 ةفلاخم اهنأل ةيعويشلاو « ةيموقلاو « ةيثادحلاو « ةیئاملعلا : لثم

 .مالسولل

 لهف حازملا باب نم . بيغلا ملعت تنأ : رخآل صخش لاق اذإ : لاؤس
 ؟ ةدرلاب هيلع مكحي لهو ؟ ةدر اذه هلوق

 ةنطف بحاص كنأ كلذب دصقي هنأ وأ حزملا هدصق ناك اذإ : باوج
 دقتعا اذإ نكلو « بيغلا ملعي هنأ دقتعي ال هنأل «ةدرب سيلو رضي ال اذه

 . ًادترم راص بيغلا ملعي هنأ

 ديدشلا بضغلا دنع ارفكم المع لمع وأ هللا نيد بس نم : لاؤس

 ؟ رفكي لهف

 ال هنإف روعشلا نع هجرخي يذلا بضغلا ناسنولا غلب اذإ : باوج

 دح ىلإ لصي ال هبضغ ناك اذإ امأو « نونجٹا لثم حبصأ هنأل ؛ ذخاؤي

 كرشلا وأ رفكلاب ملكت وأ هتجوز قلط اذإف ء ذخاؤي هنإف كاردإلا لاوز

 . لوقي ام لقعيو يردي ناك اذإ « هب ملكت اب هيلع مكحي هذه يف
 نأ هيلع لهف هنيح نم بات مث رفكلا ةملكي ملكت نم :لاؤس

 ۱ ؟لستخی

 ةبوت باتو رفغتساو هللا ىلإ بات اذإ ء لستغي نأ هيلع سيل : باوج
  ضعبف « بات اذإ يلصألا رفاكلا نکل ء لاستغا هيلع سيل ةحيحص
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 ال يلصألا رفاكلا ملسأ اذإ هنأ روهمجلا نكلو ؛ لستغي هنأ ىري ءاملعلا

 مهرمأي ملو يب ينلا دهع ىلع ريثك سانأ ملسأ هنأل لاستغالاب رمؤي
 نأ ىلع ءانب اذه « ءوضولا ضقنت ةدرلا نإ : لوقي مهضعبو .لاستغالاب

 ضعب لوق اذه دیدج نم أدبي بات اذإف ء بات ولو لطبت دترملا لامعأ

 ظ .ءاملعلا

 هيلإ عجرت ةدرلا نم ةبوتلا دعب ةحلاصلا هلامعأ نأ : ىناثلا لوقلاو

 اذهو .هيلإ عجرتو حلاصلا هلمعو هجحو هءوضو ىقبيف < ء لطبت الو

 وهو تمي ہوخید نع مگن دیخرَی نمو ٭ : لاق هللا نأل ؛ ا ححصلا وه

 ةقباسلا هلامعأ نأ بات لب رفاك وهو تمي ل اذإ هنأ ىلع لدف € ناك

 . طبعت ال
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 لوألا ضفانلا حرش ىف ىناثلا سردلا

 ا د ارس

 ملعا » :- ىلاعت هللا همحر - باهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق

 ىلاعت هللا ةدابع ےب كرشلا : لوألا : ضقاون ةرشع مالسإلا ضقاون نأ

 نمل كل نود اك كو هوو كرش نأ ريك هل هنأ نإ 12 اعتق هللا: قاق

 ةَتِجْلا هيلع لا أ مرح دقق لا کک مَن : لاقو :٥۸[ ءاسلا] اک

Eريغل حيذلا هتمو ٢٢ ةدئاملا] € راحصت تک ا کلا  

 س

 .حرشلا

 هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو ہللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 انا سا فار

 هسفن ىلع فاخب ام رثكأ هنيد ىلع فاخب نأ ملسم لا ىلع بجي هنإف
 ؟ هنید ىلع فاخب اذامم ؛هلام ىلعو

 اهنإ ١ : لَك یبنلا لاق امك تاهبشلاو نتفلا نم هنيد ىلع فاخي

 أرفاک يسميو ًانمؤم لجرلا حبصي < مدطلا لجل یک ند روک
 ملسملاف . ''”( ايندلا نم ضرعب هئيد عيبي « ًارفاک حبصيو ًانمؤم يسميو

 نيد نع ةدرلل ضرعمو «نتفلل ضرعم هنإف ةايحلا ديق ىلع ماد ام
 لوقيف هبر وعدي مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا تبع ماما اذٰهو مالسإلا

 طط ےےص ےس م ےک 7

 4 اَلا نم انک َنالْصَا نما پر ماتضالا دب د نأ یو یبا:

 ينس ةريره يبأ ثیدح نم (۲۱۹۰) يذمرتلاو 250 مقرب ملسم هجرخأ )١(



 lw مالسالا ضقاوذ حرش يف سورد

 ليبس يف يذوأو «هديب مانصألا رسک يذلا ليلخلا اذهف [٠۳-٠٠:لحنلا]

 دبعيو ديحوتلا نع دتري نأ هسفن ىلع فاخي رانلا يف يقلأو كلذ
 مو كاردإو لوقع مهدنعو رشبلا نم عون اهودبع نيذلا نأل ؛مانصألا

 ميهاربإف «مانصألا اودبعي نأ نم مهعنمتو مهتاكاردإو مطوقع مهعفنت

 ىلع فاخ مانصألا ةدابعب اونتفو اوعقو نم ةرثك ىأر امل مالسلا هيلع

 غاز امك هبلق غيزي الآو ءديحوتلا نيد ىلع هتبثي نأ هبر اعدف هسفن

 انيبن ناك اذهو « ةنتفلا هيلع نمؤت ال رشبلاو مهلثم رشب هنإف ءالؤھ
 هسفن ىلع فاخي ًادیحوت مهلمكأو ًانايإ سانلا لمكأ وهو كي أدمحم

 هل لوقتف «كنيد ىلع يلق تبث بولقلا بلقم اي) : لوقيو وعدیف
 :ةشئاع اي» : لإ لوسرلا لوقيف ؟كسفن ىلع فاخت : نينمؤملا مأ ةشئاع
 اذهو . ''"؟نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب دابعلا بولقو يتمؤي امو

 امهنيد ىلع افاخ ملسو امهيلع هللا یلص ًأادمحو ميهاربإ نيليلخلا نإف

 . قلخلا نم رثكألا هيف عفو ام امهيدهي نأب هللا ىلإ آجلف

 هسفن ىلعو هنيد ىلع ملسملا فخيلف «كلذب ىلوأ امهنود هلاح نمو
 «ةهبشلا ةنتفو ةوهشلا ةنتف :نتفلاو تاهبشلا نمو ءوسلا ةاعد رش نم

 بنجتيو ةمالسلا بابسأب لخأي هنإف فاح اذإو « كلذ لک نم فخيلف
 بنجتي الو ةمالسلا بابسأب ذخأي الو فاخي هنأ امأ .كالملا بابسأ

 ىربكلا يف يئاسنلاو ء(۷۳۳) ةعيرشلا يف يرجآلاو ء(٤٤٤۲ ٢)٤ دمحأ هجرخأ )١(

 ہللا همحر ينابلألا هححصو )۲٥٢( مقر ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ء(۷۹۰)

 بولقلا نوک ينو ة5 یبنلا ءاعد يف ةباحصلا نم عمج نع ثيداحأ تدرو دقو

 يرجآلل ةعيرشلا يف مهثيداحأ نم ةلمج رظنا . نمحر لا عباصأ نم نيعبصأ نيب
 (۱۸۷ )١/ ةميزخ نبال ديحوتلا يف اذكو (۱۷۳/۱) مصاع يبأ نبال ةنسلاو

 . لجو زع هلل عباصألا تابثإ باب
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 هبقي لمع فوخ لا عم نوكي نأ دبالف يفكي ال فوخلاف كالملا بابسأ
 ضقاونلا هذه فرعت نأ نكمي الو ریطخ رمأ اذهف « ةنتفلا هذه نم

 هذه يف عقي لهاجلا نأل ء عفانلا ملعلاب الإ ةفرحنملا راكفألاو تاهبشلاو

 لثم لعفيف نظلا مهب نسحي نمو سانلا دلقي لب « يردي ال وهو رومألا
 هذه بنجتيو هللا نذإب هملع هعفني هنإف ينابرلا ملاعلا امأو «مهلعف

 ملعلا ناسنإلا ملعتيف .فوخأ هنم ناك فرعأ ہللاہ ناك نمو «رومألا

 نأ لجأ نم ةحيحصلا ةديقعلا فرعيف ةديقعلا ملع اميس ال عفانلا

 لاق امك اهبنجتي ىتح اھتادسفمو ةديقعلا ضقاون فرعيو اهب كسمتی
 تنکو ريخلا نع لپ هللا لوسر نولأسي سانلا ناك : ناميلا نب ةفيذح

 ىكز ام هنأل هقفلا وه اذه . '''؛ ىنكردي نأ ةفاح رشلا نع هلأسأ
 . ينكردي نأ ةفاخ : لاقف ؛ هسفن

 ءوس ةاعدو « ةللضم تاهبشو « ةميظع نتف مضخ يف نآلا نحنو

 فاخيو هنيد رمأب ينتعي نأ ناسنإلا ىلع بجيف «مكافخت ال ةريثك ءايشأو
 . هيلع

 يل

 ؟ كرشلا نم نورذحتو ديحوتلا نوملعتت اذال : لوقي نم دجو

 نوجاتحتالف دیحوتلا دالب يف متنأو ء ةرطف باحصأو ةديقع دالوأ متنأو

 اولغشت نا الو. < كرشلا عاونأ نوفرعتو ديحوتلا نوسردت مكنأ

 متسل « ءايشألا هذه دالوألا اوملعتو ةديقعلا بتكب ةيساردلا جهانملا

 متسلف ءاھتالالضو ةفرحنملا بهاذملاو تاهبشلا اوفرعت نأ ىلإ ةجاحب

 !!۔اذھ ىلإ ةجاحب

 ہللا يضر ناميلا نب ةفيذح نع )۱۸٤۷( ملسمو ء((٣٢٣٦۳) يراخبلا هجرخأ )١(

 ا
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 هذه فرعي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاف « ليلضت وأ لهجو رورغ اذهف

 ءيشلا بنجتت نأ نكمي الو ء اهتنتفو اهرش نم ملسي لجأ نم رومألا
 دقتعت دقف «هفرعت ال تنأو قحلاب كسمتت نأ نكمي الو «هفرعت ال تنأو

 .ًادج مهم رمآ اذهف «يردت ال تنأو ًاقح لطابلاو ًالطاب قحلا

 ؟ ءايشألا هذه نورهظت اذامل !سانلا نورفكت متنأ : نولوقيو

 اننكلو « يب هلوسرو هلا هرقك نم الإ سانلا رفکن ال نحن : لوقنف
 رذحنو ء ةاجنلا بابساب ذخانف ء انسفنا يكزن الو انسفنأ ىلع فاخن
 . مهحصننو سانلا

 وعدنو اهرمأ سانلل نيبن نأ لجأ نم رومألا هذه ملعتن ًاضيأ نحنو

 ہدابع نم ءاش نم انب هللا مّلسُيو ملسن ىتح ةريصب ىلع هللا ىلإ
 . ادج ريطخ رمألا نإ ةقيقحلاف

 ملسا نمف «هتالطبمو هتادسفم يه -قبس امك- مالسإلا ضقاونو
 همالسإ ضقني دقف هللا لوسر ًادمح نأو ہللا الإ هلإ ال نأ دهشو

 نوكيف « يردي ال وأ يردي وهو ضقاونلا هذه نم ضقانب ہدیحوتو
 ۔ نیرفاکلا دادع یئو ادترم

 اهمهأ نكلو «ةئامعبرأ ىلإ مهضعب اهلصوأ ةريثك مالسإلا ضقاونو
 نب دمحم ددجملا مامإلا خيشلا اهركذ ىتلا ةرشعلا هذه اهرطخأو

 ءاهيف عوقولا نم ةمألا ىلع ًافوخو ةمألل ةحيصن ہللا همحر باهولادبع

 هنأ ال ءاهيلع ًاقافشإو اهيلع ًافوخو ةمألل ةحيصن اهرهظأو اهبتك امنإ وهف
 نيملسملا حصني امنإو هموصخو هؤادعأ لوقي امك نيملسملا رفكي

 . اهنع اودعتبيو اهوبنجتي نأ لجأل مهملعيو مهركذيو
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 - هللا ةدابع يف كرشلا اهدشأو ضقاونلا رطخأ وهو لوألا ضقانلا

 . -لجو زع

 برقتلاو «يرايتخالا عوضغاو للذتلاو دبعتلا نم ةذوخأم : ةدايعلاو

 . ةدابعلا يه هذه «هعرش امب هللا ىلإ

 لذلا ةياغ عم لجو زع هلل بحلا ةياغ اهنأب اهفرعي ءاملعلا ضعبو
 . لمج ا اهفيرعت اذه « "هل

 : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امكف لصفملا اهفيرعت امأو

 لاوقألاو لامعألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلا

 . "”ةئطابلاو ةرهاظلا

 هاضريو هللا هبحي ام لکل عماج مسا :لماشلا اهانعمب ةدابعلا يه هذه

 ناسللا ىلع ةرهاظ يهف ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألاو لامعألا نم

 . هعرش امب هللا ىلإ برقتلا يهف بولقلا يف ةنطابو «حراوجلاو

 .ةنسلاو باتكلا يف ةروكذم ةريثك اهعاونأو

 لذلا كلذب جرخي « يرايتخالا عوضخلاو للذتلا يه ١ : انلوقو

 مهنأ ىنعمب رفاكلاو نمؤملا هلل دابع سانلا لكف ؛يرارطضالا عوضخ او
 فيك مهيف فرصتي هللا دابع مه «مهيف ةذفانلا هللا رادقأل نوداقنم نوعضاخ

e 
 ةماعلا ةيدوبعلا يه هذه [۹۳: میرم] ادع نحيل یت لا ضالاو تولا

 قم مل 4 م لا ا عا و

 )١( ىواتفلا عومجم : رظنا )1١/ 0198 .
 )۲( ىواتفلا عومجم )١59/1١١(. .



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 نال رح جرم رص ےس سا

 . [47 :نارمع لآ] وج ولو اهَرَکسَو اًعْوط ضل توا

 هعرشي مل امب هيلإ برقتلا جرخي «هعرش اب هيلإ برقتلا يهو» : انلوقو

 هللا هعرش امب ہللا ىلإ برقتلا نوكي نأ دب الف ء تاثدح او عدبلا نم

 ہدنع نم ةدابع ناسنإلا ثدحي نأ امأ « لِي هلوسر ناسل ىلعو هدابعل

 ىهف چ هللا لوسر ريغ نالعوأ نالف دنع نم وأ هخيش دنع نم وأ
 سيل مع )ضس0 لا انگ رت دی طا ا ةذابغ

 سیل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» : هيي لاقو ''( در وهف انرمأ هيلع

 لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو » : يب لاقو . "” در وهف هنم

 فيرعت وه اذه «''" رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم

 . ۂدابعلا

 . لجو زع هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ءيش فرص : وهف كرشلا امآو

 فرص ولف ةنسلاو باتكلا نم ذخؤت ةريثك عاونأ ةدابعلا نإ : انلق

 نم جرخملا ربكألا كرشلا كرشم وهف هللا ريغل ةدابعلا هذه عاونأ نم ًائيش

 ريغ اعد وأ « هللا ريغل دجس وأ ہللا ريغل رذن وأ هللا ريغل حبذ نمف « ةلملا

 اذهف كلذ ريغ وأ ء تاومألاب ثاغتسا وأ « نيبئاغلاو تاومألا نم هللا

 لجو زع هلل اهعاونأ عيمجب اهلك تادابعلا نأل ؛لجو زع هّللاب كرشأ دق

 .[55 : تايراذلا] (دودعيل الإ سنالاو يَ ثْمَلَح اَمَو # : ىلاعت لاق
 ےل رک رس 21

 « :۳٦٣[ ءاسنلا] 4یک لهب ۴ رشف الو هللا أودبَعَأو 4# : ىلاعت لاقو

 )١( اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۱۸/۱۷۱۸) مقرب ملسم هجرخأ .

 ) )۲امهنع هللا يضر ةشئاع نع (۱۷۱۸) ملسمو ء(۹۷٦۲) يراخبلا هجرخأ .

  (۳دوادوبأ هجرخأ  (EY)يذمژلاو ) )۲٦۷٦هجام نہاو  «(EY)لاقو

 . ( حيحص نسح ثيدح اذھ) : يذمرتلا
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 : نيطرشب الإ حصت ال ةدابعلاو

 كرشلا نم ةملاس نوكت نأب لجو زع هلل صالخإلا : لوألا طرشلا

 لَو َكِيِإ وأ دم ٭ : ىلاعت لاق «لبقت ال اهنإف كرش اهيف ناک نإف
 ء[٦٦: رمزلا] « نري م لو كلع نحل ترشا نیل کلن نی ی

 .[۸۸: ماعنألا] © َنوُنَمَمَي اون اک رُهَتَع طِبَحَل ارش ولو ٭ : ىلاعت لاقو

 اهيف نوكي الف ةي لوسرلا ةنسل ةقفاوم نوكت نأ : يناثلا طرشلا ٠

 ( در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم » : لگ هلوقل ثادحإو عادتبا
 كرشم وهف هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ًائيش فرص نمف . هيلع دودرم يأ

 وأ انج وأ ًأرجش وأ ًارجح وأ ًامنص ناك ًءاوس ؛ەل فورصملا اذه ناك اي

 وهف ہللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ًائيش فرص نمف ًاتيم وأ أيح وأ ًاسنإ
 لوأ يف ركذ اذل ءبونذلا مظعأ وه كرشلاو ء لجو زع هللاب كرشم
 لأ ا ر مرح ام لنا اًولاصت نف # : ىلاعت لاق .تامرح ا
 يكل ا َمَم َلَمَحَي ال 8 : ىلاعت لاقو ء[١٥٥: ماعنألا] انی دب اتم

 هيأ عم لع الو ٭ : ىلاعت لاقو «[77: ءارسإلا] 4 الود اومدم َدْعَفَنم رام
 اهل لا مم عَن الم 95 ء[۳۹۰: ءارسإلا] © اَروُحَدَم امولم هج يف قلف رکا اَهَلِ

 هللا عم لختي نأ زوجي الف [۲۱۳ : ءارعشلا] ( َتِنَعُمْلا نم توکم رخاء
 دحأ اهقحتسي ال لجو زع هلل صلاخ قح ةدابعلا نأل « ةدابعلا يف هاوس

 00 ..لجو زع هللا ريغ
 ءايلوألا ةدابع امأو ء طقف مانصألا ةدابع هنأب كرشلا رسفي نم كانه

 بلطو لسوت يه امنإو هدنع كرشب تسيلف ةحرضألاو نيحلاصلاو
 .مانصألا ةدابع طقف مھدنع كرشلاو « كلذ هبشأ امو ةعافشلل

 ةوعد وه كرشلاو ء كرشلا عاونأ نم عون مانصألا ةدابع نإ : لوقنف



 ڪڪ ت ڪڪ مچ س ۳ :

 مهتادوبعم يف نوعونتم نوكرشملاو « هريغ وأ أمنص ناك ءاوس هللا ريغ
 دبعي مھنمو «مانصألا دبعي نم مهنم «مانصألا ةدابع ىلع اورصتقا امف

 راجشألا دبعي نم مهنمو نيطايشلا دبعي نم مهنمو ءرمقلاو سمشلا
 ءأريزعو حيسملا دبعي نم مهنمو «ةكئالملا دبعي نم مهنمو «راجحألاو

 مو مهتادابع يف نوقرفتم مهف ء نيحلاصلاو ءايلوألا دبعي نم مهنمو
 .تادوبعملا عاونأ نم عون مانصألا امنإو مانصألا ةدابع ىلع اورصتقي

 عم قزري وأ هللا عم قلخي ًادحأ نأ دقتعت نأ كرشلا : لوقي مهضعبو

 قلخي الو هللا عم قزري ال ًادحأ نأ دقتعت تنك اذإف ہللا عم ربدي وأ هللا

 نوكرشملا هلقي مل اذه هل لوقنو دحوم تنأف رضي الو عفني الو

 اوناک امف «ةيبوبرلا يف نوكرشيال مهو ةیبوبرلا ديحوت وه اذهو نولوألا
 امنإو «ربدت وأ تيمت وأ يبحت وأ قزرت وأ قلخت مهمانصأ نأ نودقتعي

 ہلا بود نم توُدُبَعَيَو# : ىلاعت لاق ہللا نيبو مهنيب طئاسو اهنوذختي

 ]1۸: سنوي] 4 لا دنع اًنْوَْس ہتھ تُوُفَيَو ْمُهْحَفَتي الو شش ال ا

 ہللا دنع انل نوعفشي اولاق لب نوقزريو نوقلخي ءالؤه : اولاق ام

 يف كرشلل رصح وهو :لطاب لوق لوقلا اذهف ء هللا دنع نوطسوتي
 فرص وهو ةيهولألا يف كرشلا وه حیبقلا كرشلا لب «ةيبوبرلا دیحوت
 رذح يذلا كرشلا وه اذه ء لجو زع هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ءيش

 يف كرشلا امأ «هتلازإل داهجلا عرشو هراكنإل لسرلا لسرأو هنم ہللا

 قلخت مانصألا نأ دقتعي ًادحأ نأ ةيرشبلا يف دجوي داكي الف ةيبوبرلا

 اذهف « هللا دنع انل ءاعفشو طئاسو هذه نولوقي امنإو قزرتو ربدتو

 .لطاب ريسفت كرشلل ريسفتلا
 ادع ام نرو كالا كرش ھا فرما یش رت سالار

 .ةیمکاح ا كرش وه كرشلاو ةيمكاحلا ديحوت وه ديحوتلا : نولوقيو



Hîمالسالا ضقاون حرش يف سورد  

 لجو زع هلل قح عيرشتلا نأل ؛كرشلا عاونأ نم عون اذه: لوقنو

  عونلا اذه يف اروصحم كرشلا سيل نکل « ةدابع هللا لزنأ ام مكحلاو

 يف رصحي نأ امأ «ةئاغتسالاو رذنلاو حبذلاو ءاعدلا يف ماع كرشلا لب

 نأ زوجي الف ء ليلضتو طلغ اذهف كرشلا وه اذه : لاقيو نيعم عون

 ءارو نم ضارغأ مهل سانأل الإ ملعلا بلاط لقع يف اذه لخدي

 .كرشم وهف ہللا ريغ وعدي وهو ةعيرشلاب مكح ولف « كلذ
 ريغب هنورسفي مهنأل كرشلا وه ام فرعن نأ دبال هنأ لصاحلاف

 : ىلاعت لاق ہللا ريغ ةدابع وه كرشلا نأ دجت نآرقلا تربدت اذإو .هريسفت

 لوک ےواوقیو ممی الو مشر ال ام ہلا بود نم توُدْبْصيَو
 مر ےیل أ تا لات لقد ۷۸۰ سن ا تا

 ابس] «ٍضْرَأْلا ىف الو ِتومَّسلا ف ورد لاق نيل ل ا 1

 لصف : ىلاعت لاق ہللا ريغل حبذلا كلذكو «ءاعدلا يف كرش 0 2

 یایخو یو قالص َّنِإ لق ےن و [؟: رثوكلا] 4ر غاو كيرا

 ٦٦١-٦٦٦[ : ماعنألا] چا َكِلَذبَ 2 ٌكيِرَّس ال 59 تعا نر د تام

 . ةريثك عاونأ كرشلاو كرش ہللا ريغل ةالصلاو حبذلاف

 وهف ہللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ًائيش فرص نم نأ : هطباضو
 ْ .كرشم

 : ناعوت كرشلاو

 . ربكأ كرش : لوألا عونلا

 . رغصأ كرش : يناثلا عونلا

 امك هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ءيش فرص وه : ربكألا كرشلا

 و

 ۔یںہس



 أكمل مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 ةنجلا لوخد هبحاص ىلع مرحیو «ةلملا نم هبحاص جرخي عونلا اذهو
 نم حيبق وهف «هلامو همد حيبيو «لامعألا عيمج طبحيو ءرانلا يف هدلخيو

 : هوجو ةدع

 . ًاكرشم ًارفاك هبحاص لعجي هنأ : ًالوأ

 نيملاظلل امو رانلا هاوأمو ةنجلا هيلع هللا مرح دق كرشملا نأ : ايناث

 : لاق اذهلو ءأتاب ًاعنم ةنجلا لوخد نم عنملا ىنعمب ميرحتلاو ءراصنأ نم

 الو دابآلا دبأ هاوأم رانلا تراص ةنجلا نم مرح ام 4 راس ُهَيأَمَول
 . ہللاب ذايعلاو ًادبأ اهنم جرخي

 ُرْهْمَي ال لا نِ # : ىلاعت لاق «ةرفغملا نم كرشملا مرح هللا نأ : اثلاث

 تام اذإ كرشملاف :٥۸[ ءاسنلا] € 2057 نمل كلذ ود ام ٌرْفْمَيَو وپ فرش نأ
 ء هنم بتي ملام ىلاعتو هناحبس ہللا ةرفغم يف هل عمط ال كرشلا ىلع

 نود يه يتلا بونذلاب ةصاخ هللا ءاش نمل ةبوت نود نم 51 امنإو
 یش تحنرش دار ان ااک ا رشق لا

 تحت يهف كرشلا دح ىلإ لصت ال يتلا رئابكلاو دم
 مث مهبونذ ردقب مهبذع ءاش نإو « اهباحصأل رفغ ءاش نإ « هللا ةئيشم
 مه لاقي ءالؤهو «مهناميإو مهديحوتب ةنجلا مهلخديو رانلا نم مهجرخي
 امك رانلا يف نودلخي ال مهنإف مهل رفغي مل اذإ نکل ء[نيدحوملا ةاصع]

 .نوكرشملاو مانصألا ةدبعو رافكلا دلخي

 للو كيل یو دقو ¥ : ىلاعت لاق ؛لامعألا عيمج طبحي كرشلا : اعبار

 ؛ ايف نييك نم وہ سنو كاع نطل تر

 نولوقي اذٰو ء[٦٦-٦٦: رمزلا] 4 € َنركدَتلا ےب نکو دبع



 مالسالا ضفاون حرش يف سورد تا

 ًاضوت اذإ ناسنإلاف . ةراهطلا ثدحلا لطبي امك لامعألا لطبي كرشلا

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش اذإ كلذك هتراهط تلطب ثدحأ مث

 نأل ؛هلامعأ تلطبو «هدیحوت لطب ربكأ ًاكرش كرشأ مٹ هلل لوسر

 ركذ امل ىلاعت لاقو « ةراهطلا ثدحلا لطبي امك لامعألا لطبي كرشلا

 ھتیھکوھ تھک ول اف وس ل فاينألا نضع
 ناک اک منع طیَحَل ارش لو : هلوق ىلإ ۸٤[ :ماعنألا] €... شو

 اوكرشأ کا ءايبنأ مهنأ عم [۸۸ :ماعنألا] دولس

 نطل تقيد نيل : الب هيبنل ىلاعت لاق امك مهامعأ مهنع تطبحل

 مو هلبق هلمع وأ كرشلا عم هلمع لمع يأ ناسنإلا عفني الف 4 َكلََع

 رانلا لهأ نم راص هيلع تام اذإف لامعألا لطبي هنأل هلك هنم بتي

 لخد أدن هلل نود نم وعدي وهو تام نم » : هيب لاق ءاهيف نيدلاخلا

 " « ةنجلا لخد ادن هلل وعدي ال وهو تام نمو “” انآ تلقو ءرانلا

 : اگ لاق ؛ ہداھج بجويو هلامو كرشملا مد حيبي كرشلا نأ : اسماخ
 اهولاق اذإف « هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ »

 الف < هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهاومأو مهءامد ينم اومصع
 ةلتاقمب لا او مدلا حيبي هنإف كرشلا امأ ہدیحوتلا الإ مدلاو لا ا مصعي

 نع ًاعوفرم اذه هلوق ءاج دقو هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع يوارلا يأ )١(
 (۹۳) ملسم هاور ء رباج ثيدح نم ب يلا
 .دوعسم نب ہللادبع نع )٢( ملسمو )٤٤۹۷( يراخبلا هجرخأ )٢(

 ركذب هوحن جرخأ دقو . تفتت ةريره يبأ ثيدح نم (۲۱) ملسم هجرخأ (۳)

 ہللا يضر رمع نبا ثيدح نم (77) ملسمو ء )۲٥٢( يراخبلا ةاكزلاو ةالصلا

 . امهنع



 mH مالسألا ضقاوت حرش يف سورد

 ايندلا يف تابوقعلا نم هيلع بترتي امو كرشلا وه اذه « هباحصأ

 ريغب ةثاغتسالاو « هّللا ريغ ءاعد : اهمظعأ ةريثك عاونأ وهو «ةرخآلاو

 هللا ريغل دوجسلاو « هللا ريغل حبذلاو « هللا الإ هيلع ردقي ال اميف هللا

 نم ًائيش فرص نمو .... هرخآ ىلإ ہللا ريغل عوكرلاو « هللا ريغل رذنلاو
 .ربكألا كرشلا كرشأ دقف هللا ريغل ةدابعلا عاونأ

 ةنسلاو باتکلا يف درو ام وهو : رغصألا كرشلا : يناثلا عونلا

 . ةلملا نم جرخ ال هبحاص نأ ىلع ةلدألا تلدو أكرش هتيمست

 : ناعون وهو

 نم ٠ : لپ لاق « هللا ريغب فلحلاك : ظافلألا يف كرش : لوألا عونلا

 « تنأو هللا الول : لوق لثمو ء '''؛ كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب فلح

 ظ .ظافلألا يف كرش اذه «تئشو هللا ءاش ام

 ءایرلا اهزربأ نم : عاونأ وهو «بولقلا يف یفخ كرش : يناثلا عونلا

 : نيعون ىلع وهو لامعألا نم ىري ال ضرعي وهف

 نيذلا ءرانلا نم لفسألا كردلا يف مه نيذلا نيقفانملا ءاير ١-

 ءاير هّللاب ذايعلاو اذه ءرفكلا مهبولقب نودقتعيو مهلامعأب سانلا نوؤاري

 لامعألاب نورهاظتي امنإو لجو زع ہللاب نونمؤي ال هباحصأ نأل ؛رفک

 لاقو )755١(. دوادوبأو ء(١۳٥۱) يذم رتلاو ء(٤۹۰٦) دمحأ هجرخأ )١(

 هححصو (۲۹۷ /٤)و (۱۸/۱) مکاح او ء؟ نسح ثيدح اذه ١» : يذمرتلا

 .هنع هللا ىضر رمع نب هللادبع ثيدح نم
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 مهيلإ جرخ امل هباحصأل يي لاق ءملسم ا نم لصحي يذلا ءايرلا -

 يدنع مكيلع فوخأ وه اب مكربخأ الأ ١ : لاق لاجدلا نوركاذتي مهو

 موقي «ءايرلا ١ : لاق . هللا لوسر اي ىلب :اولاق « ؟ لاجدلا حيسملا نم

 دق اذهف . '''۸ هيلإ لجر رظن نم یری امل هتالص نيزيو يلصيف مهدحأ
 همواق ءايرلا اذه نم ًائيش هسفن يف دجو اذإف .نمؤملاو ملسملا نم عقي

 هعم رمتسا اذإ امأو «هعفد اذإ هرضي الف لجو زع هل صالخإلا ىلإ داعو

 لمعلا ءانثأ يف أرط اذإ كلذكو هتيادب نم هعم ناك اذإ لمعلا لطبي هنإف

 لاوقألا نم عمسي ام يهو ةعمسلا كلذكو ؛ حجارلا ىلع رمتساو

 يف عقيو «هيلع اونثيو سانلا هعمسي نأ لجأ نم نآرقلا ةوالتو ركذلاك

 هحدمي نأ ديري اهلعفي نمم كلذ ريغو راكذأو ةءارق نم ةعورشملا لاوقألا

 اذهف ءانثلا بح نم ءيش هسفن يف عقي نأ وأ « هنوعمسي نيح سانلا

 . رغصأ كرش

 المع لمعيف ءايندلا هلمعب ناسنإلا ديري نأ يفخلا كرشلا نم كلذكو

 ہنر اک قم ا ىلاعت لاق امك ايندلا عمط ديري وهو ًاح اص

 دلا كيكو | 9 هوتي ال ایچ رفت اي مملکت میا یر تیرو ايدل

 a ةدابعب يتأي يذلافء[6١: دوه] € کا ا الإ وَلَا یف جل سنا

 يذلا امأو ءايندلا لجأل يعرشلا ملعلا بلطي يذلاك ءایندلا عمط

 ةنهملاو ةفرحلا لجأ نم هملعتي نأ سأب الف يعرشلا ريغ ملعلا بلطي

 نأ كلذب دصقي ةباتكلاو ةعانصلاو باسحلا ملعتي نأك اهب شّيعتيل

 )١( ےجام نباو .(50١١؟5)دمحأ هجرخأ )٤۲١٤(. مكاحلاو 4/0)»
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 سیلو ةحابملا بابسألا نم وهو هب سأب ال اذهف ةفيظو ىلع لصح

 لجأ نم دهاجي وأ ايندلا عمط لجأ نم يلصي نأك تادابعلا امأ « ةدابع

 نك مع :ةيآلا هذه يف لخاد اذهف جحي وأ ملعلا بلطي وأ ايندلا عمط

 هيلعو بوَ ال اب ٹو اف ْمُهَلَمَعَأ بتل ر اَتَِِرو ايدل وحلا ڈی

 .ةصيمخلادبع سعت» : 4 لاق ءكرشلا نم عون وهو ديدشلا ديعولا
 م نإو يضر يطعأ نإ «مهردلاو رانيدلادبع سعت «ةليمخلا دبع سعت

 زع هلل هلامعأ صلخي ناسنإلاف «كرشلا نم عون اذهف '' "تر مل طعي

 لمع نإ امأو «هيلإ هللا هقاس قزر وهف ايندلا نم ءيش هءاج ناف ء لجو

 هيلعو كرشلا نم وهو مومذملا وه اذهف ايندلا لجأل ةرخآلا لمع

 . لجو زع هلل هلامعأ صلخي نأ ملسملا ىلعف ءدیدشلا ديعولا

 : يهو رغصألا كرشلاو ربكألا كرشلا نيب ةريثك قورف كانهو

 نم جرخي ال رغصألا كرشلاو . ةلملا نم جرخي ربكألا كرشلا نأ - ١

 .ربكألا كرشلا ىلإ ةليسو وهو «بونذلا رئابك نم ةريبك هنكلو ةلملا

 اذإ رغصألا كرشلا امأو .لامعألا عیج طبحب ربكألا كرشلا نأ -

 ةيقب طبحي الو «هيف عقو يذلا لمعلا طبحب هنإف ةعمس وأ ءاير ناك
 .ءاير اهيف سیل يتلا لامعألا

 ال هنإف رغصألا كرشلا فالخب لا او مدلا لحي ربكألا كرشلا نأ -۳

 يف ءاملعلا فلتخاو .مالسإلا نم جرخي مل هنأل هلامو ناسنإلا مد لحي

 ال وأ ربكألا كرشلا نود يتلا بونذلا رئاسك رفغي له رغصألا كرشلا
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 معي اذهف 4ي نم نأ ُرْوْنَي ال هلأ نإ : لاقف مّمع هللا نأل ؟ رفغي

 دلخي ربكألا كرشلا نأ ثيحب قرف كانه نكلو ءرغصألاو ربكألا كرشلا

 نم دبال امنإو «رانلا يف هبحاص دلخي ال رغصألا كرشلاو رانلا يف هبحاص

 "0 - 88٤

 اهلكو ءرغصألا كرشلاو ربكألا كرشلا نیب قورفلا ضعب هذهف

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ةريطخ

 ہللا دبع لوقي اذهلو ؛ هيف ناسنإلا لهاستيف رغصأ كرش اذه لاقي الو

 هريغب فلحأ نأ ىلإ بحأ ًابذاك هللاب فلحأ نل ( : ہَنشاَت دوعسم نبا

 .كرشلا ةئيس نم فخأ بذكلا ةئيس نأل . '''؛اقداص

 «مويلا نیح اصلاو ءايلوألا دابعو روبقلا دابع اهب يلدي تاهبش كانهو
 مانصألا ةدابع كرشلا نإ : نولوقي مهنأ اهنم سانلا ىلع اهب نوسبلي
 اذهف نيحلاصلاو ءايلوألا دبعي يذلاك مانصألا ريغ دبع نم امأو « طقف

 ديا أوُعَتْبَأَو ل : لوقي ىلاعت ہللاو ہللا ىلإ لسوت وه امنإو ءأكرش سیل

 . [*0: ةدئاملا] 4 هللا

 مهنم اپ هللا لوسر مهلتاق نيذلا نأ : ةهبشلا هذه ىلع باوجلاو

 دبعی نم مهنمو ؛ رجحلا و رجشلا دبعي نم مهنمو مانصألا دبعي نم

 هج دودْيَعیَو #9 : ىلاعت لاق را ءايلوألا دبعي نم مهنمو ةكئالملا

 4انوكتش لوھ ےرواوٹمو رھ الر مهر ل ان هنآ تود نع

 ًامنص نودبعي ال مهف  حيسملا اودبع ىراصنلا كلذكو ء[۱۸ :سنوي]

 « حيحصلا لاجر هلاجر » : (11/7/ /4) دئاوزلا عمجم يف يمثیم ا لاقو
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 ريغ مهنإ : لاقي لهف - مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا نودبعی امنإو

 ةدابع وه كرشلاف ؟ اذه لوقي نم ؟ ًامنص نودبعي ال مهنأل نيكرشم

 ًاروصقم مهكرش سیل نولوألا نوكرشملاو « ريغلا اذه ناك ًايأ هللا ريغ
 يف خيشلا كلذ ركذ امك مهتادابع يف نوفلتخم مه لب مانصألا ةدابع ىلع
 رهظ لَك ينلا نأ : وهو ؛ عبرألا دعاوقلا» ينو « تاهبشلا فشک) هباتك

 ؛مهنيب قرفي ملو مهلتاقو ًاعیج مهبراحو مهتادابع يف نيقرفتم سانأ ىلع

 وأ ًارجح وأ ةرجش وأ أربق دبع نم نيبو « ًامنص دبع نم نيب قرفي مل

 دبع نم نيب قرف الف « مهنيب قرفي ملو مهلتاق لب ءايلوألا نم أيلو
 ءيش اذهو .سنإلا وأ نجلا وأ كّلملا وأ رجحلاو رجشلا دبع وأ منصلا

 . حضاو

 مهنأل نیحل اصلاو ءايلوألا دبعن ال اننإ : نولوقي مهنأ مهتاهبش نمو
 نوبرقتيو هللا دنع انل اوعفشي نأ لجأل مهدبعن امناو نورضي وأ نوعفني
 امأ ء هللا دنع مهل اوعفشي نأ لجأ نم ةثاغتسالاو رذنلاو حبذلاب مه

 نود نم رضتو عفنت ءايشألا هذه نأ نودقتعي مهنإف نولوألا نوكرشملا

 نج پرو سس ییہ نولوقي ءلجو زع ہللا

 . ءاعفش مهانذختا نكلو «نورضي الو

 نع لجو زع هللا هركذ يذلا وه اذه نأ : ةهبشلا هذه نع باوجلاو

 لَو مهري ال ام لا سذ نع تسود : ىلاعت لاق نيلوألا نيكرشملا

 ءالؤه كرش نيب قرف ال ۸ :سنوي] ہہ انوکعَمْش ء وا تسر وأ وفم د ےہ

 هذه مهل عفشت نأ « ةعافشلا نودصقي مهلكف «نيلوألا كرش نيبو

 اه لب ءاهقيرط وه اذه سيل نكلو قح ةعافشلاف «تادوبعملاو ءايشألا

 نأ اهقرط نم سیل ء الگ لوسرلا اهنّيبو ىلاعت هللا اهئّيب ةيعرش قرط
 وه اذه ء هب ثاغتسيو هل رذنيو هل حبذي هللا نود نم ًاهإ ذختُي عفاشلا
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 .قرف ال نيلوألا نيكرشملا لعف

 هلإ ال نولوقي ال نيلوألا نيكرشملا نإ : نولوقي مهنأ : مهتاهبش نمو
 ال : نولوقي مهنإف نیحلاصلاو ءايلوألا نودبعي نيذلا ءالؤه امأ هللا الإ

 ہللا الإ هلإ ال لوقي ال نم نولعجت فيكف « هللا لوسر دمحم ہللا الإ هلإ

 ؟ هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقي يذلا لثم هللا لوسر دمحم

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : اولاق ءالؤه ء هللا ناحبس : لوقنف

 ‹تاضقانملا نم تملس اذإ الإ عفنت ال هللا الإ هلإ الو ء اهوضقان نكلو

 الإ هلإ ال ىنعم امف « كرشلا لعفب اهوضقان مهنكلو اهب اوظفلت ءالؤهف

 الو ةملكلا هذه نولوقي ءالؤهو ہللا الإ قحب دوبعم ال : اهانعم ؟ هللا

 . اهب نولمعي

 الإ هلإ ال : نولوقي مهو نيحلاصلاو ءايلوألاو روبقلا نودبعي مهف
 امل هنأل ؛ ءالؤه نم « هللا الإ هلإ ال ١ ب فرعأ نولوألا نوكرشملاف .هللا

 ةيألأ لعجأ# : اولاق ہللا الإ هلإ ال :اولوق» : ةي ہللا لوسر مهل لاق

 نأ ديال افاق نم: تآر شا الا الا أل یم وفرع [8: یز او
 نیب اوعمج - مهتوابغو مهلهج نم - ءالؤهو هللا ريغ ةدابع كرتي

 مل مهف لجو زع هللا ريغ ةدابع نيبو هللا الإ هلإ ال :لوق نيب « نيضيقنلا
 يف اذهو « لبق نم نوكرشملا همهف ام « هللا الإ هلإ ال » نم اومهفي

 ء ميظعلا يلعلا هاب الإ ةوق الو لوح الو « ةجاذسلاو ةوابغلا یھتنم

 .لالضلا يف عقوي هللاب ذایعلاو ىوهلا نكلو
 ًاراجشأ نودبعي نيلوألا نيكرشملا نإ : نولوقي مهنأ مهتاهبش نمو

 مهل ءايلوأو نیح اص دابعب لسوتنو وعدنف نحن امأ تادامجو ًاراجحأو

 :لوقي العو لج ہللاو هللا دنع ةليسو مهذختن نحنف « هللا دنع هاج
 صر e 2 ےہ م 2م ۳ س ر 2 و ۵ص حس سس

 ["ه : ةدئاملا] ٭ةلِمِسولا ِدَيلِإ اوعتَباَو هللا أوقتا اونَما٭ سلا اهيأتي#
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 كن

 . ةليسولا مه ءالؤهف «ةليسولا انذختا نحنف

 لصوي ام يهو «ةدابعلاو ةعاطلا هللا باتك يف ةليسولا : مه لوقنف

 كنأ ةليسولا سيلو ء هيهاون كرتو هرماوأ لعفو هتعاطب لجو زع هللا ىلإ
 لاق امو ةنسلا الو نآرقلا هيلع لدي مل اذه ء ةطساو هللا نيبو كنيب لعجت

 يه ةنسلاو باتكلا 2 ةليسولا لب «نيربتعملا ملعلا لهأ نم دحأ هب

 هلل اوما قفا تود "۹ # : ىلاعت لاق هتعاطب هللا ىلإ برقتلا

 رسف نم امأ «ةعاطلاو ہللا ىلإ ىبرقلا يأ # سولا بل اوُھَتَباَو

 نم دحأ هب لقي مو ثدحمو لطاب ربسفت اذهف طئاسولا ذاختاب ةليسولا

 . دمحلا هلو «ريسفتلا ةمئأ

 - دمحل ا لو امل ةميق ال ةضحاد تاهبش هذهف لاح لك ىلعو

 . اهيلع نودمتعي يتلا يه نكلو

 ةحرضألا نودبعي نيذلا ءالؤه : لوقيو مهنع رذتعي نم كانهو

 يف اهؤرقن وأ ةلاقملا هذه عمسن ام رثكأ امو ءلهجلاب نورذعي روبقلاو
 . لاهج مهنكل زوجي ال اذه مهلعف نأو «مهبتك

 يهنلا هيفو نآرقلا نوؤرقي مهو ًالاهج نونوكي فيك : مهل لوقنف
 ؟ لجو زع هللا نود نم طئاسولا ذاختا نع يهنلاو ؟ كرشلا نع

 لاق ءةجحلا هيلع تماق هانعم مهفي يبرع وهو نآرقلا هغلب نمو
 هغلب نمف [14: ماعنألا] 4 ب ْنَمَو دب ہک رذنال ناےقلا اذه لإ وأو 9 :یلاعت

 هل مجرتيف يبرع ريغ ناك نإو ؛ةجحلا هيلع تماق يبرع وهو نآرقلا
 دالب يف ةحرضألاو روبقلا نوذختي نيذلا ءالؤهو « همهفي ىتح هانعم

 فرعيو «هيوبيس باتك ظفحي مهدحأ نأ ابرو ءاحصف برع مه برعلا
 ؟لهجلاب روذعم اذه له روبقلا دبعي اذه عمو ةغالبلاو ةيبرعلا ةغللا
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 لزن نيذلا برعلا دالب يف ةحرضألاو روبقلا هذه نوكت ام رثكأو
 دعب هنأل ؟ لهجلا ىتم ىلإ ؟لاهج ءالؤه نولوقت فيكف «مهتغلب نآرقلا

 لهف ءةجحلاو ملعلا ءاجو ةيلهاجلا تلاز نآرقلا لوزنو يب ينلا ةثعب

 نآرقلا أرقيو «نآرقلا ظفحيو نيملسملا دالب يف شيعي وهو لهجلاب رذعي
 لئاسو تءاج امدعب ًاصوصخ ملعلا لهأ مالك عمسيو « هعمسيو

 ًاحابص نآرقلا اهيف أرقيو ءملعلا لهأ مالك سانلا ىلإ لقنت ىتلا مالعإلا

 ام ءالؤه نإ :لاقي فيك «برغملاو قرشملا يف نم هعمسي توصب اءاسم
 يف ايلع تاداهش مهعم مهرثكأ نأ عم ! لاهج ءالؤه ؟ ةجحلا مهتغلب
 .لوصألاو هقفلاو تاءارقلاو ةعيرشلا مولعو ةيبرعلا ةغللا

 هللا لأسنو «مهبر دنع ةضحاد مهتجحو ءمهل ةجح ال مهنأ لصاحلاف

 .دانعلا اوكرتي نأو «قحلا محل نيبتسي نأو ءباوصلا ىلإ مهيدهي نأ
 لپ دمحم مهيبن ةنسو مهبر باتك ىلإ اوعجريو ؛ ىمعألا دیلقتلا اوكرتيو

 الو « ويم دمحم ةمأ نم اونوكيو مهنيد اوححصيو مهمالسإ اوققحب ىتح

 . بهل يبأو لهج يبأ عابتاو نيكرشملا ةمأ نم اونوكي

 نوؤرقت هللا دابع اي متنأو ءريطخو ميظع رمأ عقاولا يف اذهف

 ءالؤه لاعفأ نم باجعلا بجعلا ىأرو رفاس نم مكنمو نوعمستو

 مهيداني نم ىلإ نوغصي الو «ةحيصن نولبقي الو مھتاینثوو مهتايكرشو

 ملاعلاو ملعلا بلاطل زوجي الو ريطخ رمأ اذهف « ہللا ءاش نم الإ قح ا ىلإ

 ىلإ وعديو سانلل حضويو سانلل نيبي نأ هيلع لب اذه ىلع تكسي نأ
 هلل نيدلا نوكي یتح ءالؤه داهج نيملسملا ةالو ىلع بجيو . ىلاعت ہللا

 .هدحو

 ىلإ مهوعدن ؟ ءالؤه نع نيتكاس انمد ام هللا ىلإ ةوعدلا ىنعم ام
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 كرشلا كرتنو انزلا مدعو « ءارشلاو عيبلا يف شغلا مدعو ؛ قدصلا
 نع يهنلاو ديحوتلاب أدبن الو ميظعلا رطخلا كرتن « هكرت ىلإ مهوعدنال
 ةرفغملا لبقي ال كرشلا نكل ةئيشملا تحت اهنإف بونذلا ةيقب امأو ”كرشلا

 لالا كريو ىرفلاب ادي کو هللا ينحر تحت قا

 نوأدبي ام لوأ لسرلا نإف لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا ةقي ةقيرط تسيل هذه

 فارطألاب نوأدبي ال ءلجو زع هللا ىلإ ةوعدلا يف ةديقعلا حيحصتب
 . ةحيحصلا ةديقعلا مدعو ديحوتلا مدع عم عفنت ال يتلا بناوجلاو

 عيمج كرتو ابرلاو رمخلا برش كرتو انزلا كرت ناسنإلا نأ ولف
 ولو «راهنلاو ليللا يلصي ولو ءهلك كلذ هعفني مل كرشم هنأ الإ تامرح ا
 . كلذ هعفني نلف ربكأ كرش هدنع ماد ام هلاومأ عیمجب قدصت

 ول وهف هلل صالخإو كرشلا نم ةمالسو ديحوت ہدنع ناك ول امأ
 ال هنإف بذع نإو «ةرفغملا هل ىجري هنإف كرشلا نود يتلا رئابكلا لمع

 لوقنو هنود ام ىلإ هجتنو ريطخلا رمألا كرتن فيكف «باذعلا يف دلخي
 . لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا وه لمعلا اذه

 زكارمو تاسسؤم امل نأو ةاعدلا ةرثكو ةوعدلا دوهج نوفرعت نآلا

 فوصنلاو «يمالسإلا ماعلا يف ديزت لب؛ املاح ىلع ةحرضألا نکل

 .؟اهتارمثو دوهجلا هذه نيأ ؟ هللا ىلإ ةوعدلا نيأ ! نارثكي عدبلاو

 ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدن نأو رمألا اذهل هبنتن نأ انیلع بجاولاف

 ءانبلا مث ةديقعلا حيحصت وهو «لسرلاو ءايبنألا هب تأدب امب أدبنو

 ساسألا ناک اذإف ءاهيلع ینبم اهادع امو ساسألا يه اهنأل ءاهيلع

 الو ءانبلا راهنا ًادساف ساسألا ناك اذإو ء ًاحيحص ءانبلا ناك ًاحيحص

 مآ ريح ٍنَوْضرَو ہلا تم یوقت لع مب ےس نما أل هبحاص عفنب
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 كلب ال را تک ا6007
 ا نوا ر لاثم اذه | ةبوتلا] € کوی الا مومل

 رومأ ىلعو كرش ىلع هناينب سسأ نمو ةحلاص ةينو ةحيحص ةديقع
 . ہللا نيدل ةفلاخم ىرخأ

 لطابلا انيري نأو «هعابتا انقزريو أقح حلا انيري نأ هللا لأسنو ءاذه

 . بيحب عيمس هنإ «هبانتجا انقزريو ًالطاب .

 : ةلئسألا ٭

 كرشلا تحت ةلخاد اهلك بونذلا نأ ءاملعلا ضعب رکذ :لاؤس

 ؟حیحص لوقلا اذه لهف ءرغصألا

 ريغوهام اهنمو كرش وهام اهنم ء كرش بونذلا لك ام :باوج
 .طلغ اذه كرشلا نم اهلك بونذلا لعجو « كرش

 كرشلا 4 اوفلتخا ء هللا مهمحر ءاملعلا نأ متركذ دقل : لاؤس

 ؟مھفالتخا نم حجارلا وه امو ؟ال مآ رفغي لهرغصألا

 هبحاص نكلو ةيآلا مومعل رفغيال هنأ ملعأ هللاو حجارلا :باوج

 .ربكألا كرشلا بحاص دلخي امك رانلا يف دلخيال

 ؟اکرش نوكيال ىتمو اکرش نوكي ىتم كربتلا :لاؤس
 كربت نأب لجوزع هللا ريغ نم لصحت ةكربلا نأ دقتعا اذإ :باوج

 دقتعا اذإ امأ « ربكأ كرش اذهف « ةكربلا حنمي هنأ دقتعي رجحلا وأ رجشلاب

 اذهف اهوصحل ببس اذهو هللا نم ةكربلاو « ةكربلل ببس ءيشلا اذه نأ

 سا كرف
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 ةكربلا لزنت نأ ءاجر « نالف ريق دنع هتيحضأ لجر حيذ ول :لاؤس

 هرشضا اگرشۃآ  ربكأ ًاكرش حبذلا اذه دعي لهف ؛ هحتيبذ ىلع

 نإ امأ ء ربكأ كرش اذهف ربقلل حبذوأ « تيملل حبذ ناک اذإ :باوجلا

 رغصأ كرش اذهف ةليضف هيف ناكملا اذه نأ نظي نكلو « هلل حبذ ناك

 .ريكألا كرشلا لئاسو نم ةليسوو
 ؟ةربتعم طورش ةدرلا توبتل له :لاؤس

 : ةدرلا طورش :باوج

 شاع وأ « ءيش هغلبام نوكي ناک « لهجلاب ًاروذعم نوكيال نأ :الوآ

 مكحيال اذه « ءيش هغلبالو ءيشب عمسي ملو نيملسملا نع ةديعب ةئيب يف

 .رفك اذهو كرش اذه نأ هل حرشيو هل نيبي ىتح هيلع

 عم رفكلا ةملك وأ رفکلا لوق ىلع هركأ اذإ امأ ء هاركإلا مدع :ايناث

 َءرَڪ ْنَم الإ ٩ هاركإلاب رذعي اذهف « هتديقعو هبلق يف هنامإ ةحص

 .[17: لحنلا] يم نکلا نيسم بلو

 بانكو مالسإلا ضقاون باتك نأ لوقي نميف مكيآرام :لاؤس

 ىلوألاف « كلذ ىلع مھؤرجتو ريفكتلا سانلا ملعت تاهيشلا فشك

 ؟ساتلٹ اهسيردت مدع

 اذام مكل لوقي نم كانه نأ سردلا ءانثأ مكل لقن ملأ :باوج

 نوملسم سانلا ؟ اهنوحرشت اذامل ؟ ءايشألا هذه لثم سانلا نوسردت

 .هنولوقيو هاولاق مالك اذه ء اولعفام اولعف ولو مالسإلا مسا يفكيو

 ركذالو ديحوتلا نوديريال « ديحوتلاب نوقراش ء ديحوتلا ءادعأ مهو



 مالسالا ضفاوث حرش يف سورد [58ل]

 يف ررقيسو هللا ءاش نإ اذه سردنس نكلو «مهدصق اذه « ديحوتلا

 ملعلا لهأ ىلع بجاو اذهو مهفونأ مغر دجاسملا يف حرشيسو سرادملا

 .نيدلا ساسأ وه اذه نأل ء رمألا اذه اوملعتي نأ سانلا ىلع بجاوو

 ملف ‹ كرش لمعلا اذه نأ هتربخآف ء هللا ريغ وعدي لجر :لاؤس

 ڪلذب هيلع مكحي نأ دبال هنأ ما ؟ كرشلاب هيلع مكحأ لهف بجتسي
 ؟ءاملعلا نم ملاع

 وه له « هتلاح ئرقتسنو « همالك عمسن ىتح هيلع مكحنام :باوج
 هنع غلبيو ملعلا لهأ ىلإ هيف عجري دبال اذه ؟لوبخم وأ لقعلا حيحص

 .مزاللا ءارجإلا هعم اوذختي نأ لجأ نم ء هدلب يف ملعلا لهأ
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 یناشلا ضفانلا حرش ىف ثلاثلا سردلا

 مهوعدي طئاسو هللا نيبو هنيب لعج نمو : - هللا همحر - لاق

 . اعامجإ رفك مهيلع لكوتيو ةعافشلا مهلأسيو

 : حرشلا

 هنيب ذختی نم » :مالسإلا ضقاون نم : يأ « يناثلا » : هللا همحر لاق

 .«ًاعامجإ رفك مهيلع لكوتيو ةعافشلا مهأسيو مهوعدي طئاسو هللا نيبو
 قلخلا نم طئاسو: يأ « طئاسو هللا نيبو هنيب ذختی نم » : هلوق

 هللا نيب ةطساولا ةلأسم  ةلأسملا هذهو ءمھمعزب ہللا دنع هل نوطسوتي

 .مالسإلا خيش لاق امك '''ليصفت اهيفو  هقلخو

 هدوصقم ام : لأسُي هنإف هقلخ نيبو هللا نيب ةطساو نم دبال لاق نمف

 ؟ ةطساولاب

 انئيب اميف ةلاسرلا غيلبت يف ةطساو نم انل دبال هنأ : دوصقملا ناک نإف

 نم دبالف ءرفك اهركنأ نم اهنم دبال ةطساو هذه «حيحص اذهف ہللا نيبو

 هذه ركنأ نمف رشبلاو ةكئاللا نم لسرلا مهو هعرش غيلبت يف ةطساو
 : لاقو هللا عرشب نوتأي نيذلا لسرلاو ةكئالملا ركنأ نمف ہرفک ةطساولا

 نوذخأي مهنإ ةيفوصلا هلوقت امك مهنودب هللاب لصتن نحن مهيلإ ةجاح ال

 ( .عاجإلاب رفك اذهف ةطساو الب ةرشابم هللا نع

 هللا همحر خيشلا اهركذ يتلا يهو رفك دقف اهتبثأ نم ةطساو كانهو

 ةعافشلا مهنم بلطيو مهوعدي « هللا نيبو هنيب ةطساو ذختُپ نأ يهو

 )١( ىواتفلا عومجم رظنا )۱۲۳-۱۲۱/۱( .
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 ةطساو ال هنأل ء ًاعامجإ رفك اهتبثأ نم ةطساولا هذهف «مهيلع لكوتيو

 ةرشابم هوعدنو ہللا دبعن نأ انيلع بجي لب «هتدابع يف ہللا نيبو انئيب

 هيلع لكوتن نأو «ةطساو نودب ةعافشلا هنم بلطن نأو «؛ةطساو نودبو

 : رفاغآ € یل بسس نوعا # : ىلاعت لاق للا نيبو اننيب ةطساو نودب
 ةطساولا هذهف ءةطساو اوذختا وأ ,نالف ةطساوب ينوعدا : لاق ام ٠
 ًائيش مه فرصي طئاسو هللا نيبو هنيب لعجي هنأ يهو رفك دقف اهتبثأ نم

 : لبق نم نوكرشملا لوقي امك ہللا ىلإ هوبرقي كل
 رسو رت ساس و ر ےر رم رخ س رع رک ےہ

 ءالؤنه کر ووتو مهني الو مشری ال ام ها فرود وع رواش

 ر مرک

 امي هللا توتا لق# ةدابع اذه ىمسف ۸۰ سنوي] € هنأ َك 7ھ۷۳۷۳۷۳۷

 € تر كرش اَمَع عنو تحبس الا يف الو تسلا يف ّمَلَحي ال
 دابع لاح وه اذهو « هنع هسفن هزنو ًاكرش اذه ىمس [۱۸: سنوي]

 دنع طئاسو نيحلاصلاو ءايلوألا نوذختي ءنآلا ةحرضألاو تاومألا

 مهنوعديو مهب نوٹیغتسیو مهل نورذنيو مهروبق دنع مهل نوحبذي ہللا
 نيبو اننيب طئاسو ءالؤه :اولاق كرش اذه :مهل ليق اذإف ہلا نود نم

 عم نوربديو ہللا عم نوقزريو ہللا عم نوقلخي مهنأ دقتعن ال نحن ہللا

 ءانجئاوح هللا نوغلبي « هللا نيبو اننيب طئاسو مهانذختا امنإو « ہللا

 نيبو مھنیب طئاسو مهنأ ةجحب مهل نورڈنیو مهنومظعيو مهل نوحبذيف

 يو اردعا اے # :ىلاعت لاق امك نيلوألا كرش وه اذهف ہللا

 يف مهس مک لا نل فلز ہلا کل اتورفیل الإ مہ E ان ہےیڑزآ هنود

 رہو ائ و عيال هلل مات هيف مه ام

 حبذي الو « اهوعدي الو ء ببس اهنأ دقتعیو طئاسولا ذختي يذلا امأو

 طئاسولا ذختي نکل هللا الإ دبعي الو هلل ةدابعلا نأ دقتعيو امض رذنی الو
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 هلمعف «مهقحو مههاجب هللا لاسیو همعزب هللا ىلإ هبرقت بابسأ اهنأ ىلع
 يف طئاسولا ذاختاب انرمأي مل هللا نأل ؛ كرشلا ىلإ ةليسوو ةعدب اذه

 طسوت نأب ءاعدلا ةباجإل ببس اذه سيلو « ةعافشلا بلطو ءاعدلا

 هللا ىلع لوق اذه ءايبنألا نم ًايبن وأ نیح اصلا نم ًاح اص هللا نيبو كنيب

 بجيف «هنيبو اننيب ةطساو ذاختاب انرمأي ملو هئاعدب انرمأ هاف ء ملع الب

 برقتيو رذنيو اه حبذيو طئاسولا دبعي نم ةلاح ءنیتلاح ا نيب قيرفتلا
 هلل هتجاح غلبت طئاسو ةباثمب اهذختي امنإو اهدبعي ال نم ةلاحو ء اهيلإ

 ؛ ةعدب وهو لطاب اذهف هللا دنع اهتناكمو اهحالصو اههاجب لجو زع
 لئاسو نم ةليسو وهو «هب ہللا نذأي مل نيدلا يف ءيش ثادحإ هنأل

 ال طئاسو درج طئاسولا لعج ىلع نورصتقي ال نورخأتملاو ؛كرشلا

 نورذنيو اهنودبعي مهنأ بلاغلا لب «ةدابعلا نم ًائيش ا نوفرصي

 اهباتعأو اهبارتب نوكربتيف ةحرضألا دنع نولعفي امك ءاه اهنوحبذيو
 ناعطقب نوتأيو ءاهدنع نوفكعيو «ةنيعم تاقوأ يف اهيلإ نوجحيو
 ةحرضألا ىلإ اهب نوبرقتي ةحرضألا تاحاس يف اهنوحبذيف ماعنألا

 ,مهجئاوح هللا نوغلبيو ہللا ىلإ مهنوبرقي مهمعزب ةحرضألا باحصأو
 امك روبقلا ىلع دجاسملا تينب ذنم ميدق نم مهنديدو مهنأش وه اذهو

 هيف تعقو اميف ءالؤه عقوو هلك هب ربخأ ام عقو دقو هيي ينلا ربخأ

 ناك نم نإ » : ء٤ لاق امك روبقلا ىلع ءانبلا نم ىراصنلاو دوهيلا
 اوذختت الف آلآ دجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناک مكلبق

 ردصلا يف ًاعونم اذه ناكو ء'''؛ كلذ نع مكاهنأ ينإف « دجاسم روبقلا

 نم ءيش دجوي الو ةلضفملا نورقلا رصع يف ةمألا هذه نم لوألا

 )١( ملسم هجرخأ )٥۳۲( س هللا دبع نب بدنج ثيدح نم .
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 اولوتساو « ةعيشلا نييمطافلا ةلود تءاج ىتح روبقلا ىلع تايانبلا

 روبقلا ىلع دهاشملا اونبف ةينطاب ةعيش مهو دالبلا نم ريثكو رصم ىلع
 كلذ دعب نيملسملا دالب يف ةحرضألا ترثاكت مث ءاهريغو رصم يف

 لاق امك روبقلا ىلع ینہ نم لوأ مهف ہللا مهحبق ةعيشلا ءالؤه ببسب

 .هّللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 : ةلدأ اهنأ نونظي مهمعزب اهب نولدتسي تاهبش مهل ءالؤهو
 اھُیَاتی # : ىلاعت لاق دقو ةلبسولا ذاختا نم اذه نأ : ىلوألا ةهبشلا

 َمُکََلمَل هلم ناو ھهج هے ولا هيل أَوعَتَباوَهَلل اوه اما كسل
 هللا نيبو كنيب لعجت ناب ةليسولا اورسف :٠٠[ ةدئالاا * ےوُحلْفُت

 لإ توني تودي یا کيا » : ىلاعت هلوق يفو «قلخلا نم ةطساو
 :٥۷[ ءارسإلا] باع سروفاخيو متم نورو برقأ میا ةكيسولا مهر
 اذهو هللا نيبو مهنيب طئاسولا ذاختا هنأب نيتيآلا يف ةليسولا اورسفف

 اهنأب ةليسولا اورسف ريسفتلا ةمئأ لب ءريسفتلا ةمئأ هلقي مل لطاب ريسفت

 هللا ىلإ لصوملا قيرطلا يه ةليسولاو «هتدابعب هللا ىلإ برقتلاو ةعاطلا
 هلا یا ةينروقتلاو هان فال ھا ہی را
 ةدابعلا يه ةليسولاف .هل كيرش ال هدحو هتدابع وهو هيلإ لصوي
 .يهاونلا كرتو رماوألا لعفب ةعاطلاو

 سا دلا یک كوخ نزلا كا سج ناف لرتابار
 نودبعي نيذلا نأ ىنعملاف 4 ہباََع توفاسو مسمر ورو برق ما

 در ىراصنلا نم مالسلا هيلع حيسملا نودبعي نيذلاو برعلا نم ةكئالملا

 نوبرقتي يدابع نم مه هللا نود نم نودبعت نيذلا ءالؤه ناب مهيلع هللا
 مهف «ءيش ةيبوبرلا نم الو ءيش رمألا نم مه سيلو یننودبعیو ّيلإ
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 زوجي الف «هباذع نوفاخيو هللا ةمحر نوجريو ةدابعلاب هللا ىلإ نوبرقتي دابع

 يَ كوا هلوقف هللا ىلإ e ل ہوج

 حيسملاك لسرلا ضعبو ةكئالملا نم نوكرشملا مهوعدي :يأ توعد
 لإ توغلاب # ءءيش رمألا نم مه سيل هلل دابع وبا

 ممر تورو 8#: .هيلإ نوجاتح هللا ىلإ ءارقف مهف * ٌةَلمِولَا مهي

 دابع مهو هللا عم نودبعي ةهآ نوذختي فيكف * ادع وفا

 ريسفت وه اذه ؟ هيلإ نوبرقتيو هتمحر نوجريو هللا باذع نم نوفاخ

 .ريسفتلا ةمئأ هب اهترسف يذلا ةيآلا

 ملعي ملو نجلا ملسأف نجلا نم ًاسان نودبعي اوناك ًاسانأ نإ : ليقو
 نم مهنودبعت نيذلا ءالؤه نأ ربخأ هللاف « مهمالسإب مهنودبعي نيذلا

 نوفاخيو هتمحر نوجريو هيلإ نوبرقتي اوراصو اوملسأ دق هللا نود

 هللا نودبعيو هدابع نم مهو ىلاعت هللا عم نوذختي فيكف .هباذع

 ؟ هباذع نوفاخيو هتحر نوجريو

 ةكئالملا مهب دارملا نأ :لوألا ربسفتلا : ناحيحص ناريسفت اهلل ةيآلاف

 اوملسأف نوكرشملا ا ل «لسرلا ضعبو
 ام لك ىلعو « مهنع ربخأ هللاف ء اوملسا مهنأ مهنودبعي نم ملعي لو

 .هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو هللا ىلإ نوبرقتي دابع مهف كلذك اوماد
 نأ مهريسفت لطب اذهو ؛ ىلاعتو هناحبس ہللا عم اوذختُي نأ زوجي الف

 تطقسو هللا نيبو مهنيب نيقولخملا نم طئاسولا ذاختا يه ةليسولا

 . دمح ا هللو مهتجح

 : ةيناثلا ةهيشلا

 ہللا 7 هلل ميظعتلا باب نم هللا نيبو مهنيب طئاسولا نوذختي مهنأ
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 هدنع نوعفشي نيذلا ءاعفشلا مهو طئاسولاب الإ هيلإ لصوتي الو ميظع

 الإ هيلإ لصوتي ال ثيحب هللا میظعت نم مهمعزب اذهف هدنع نوطسوتيو
 « ءاعفشلاو طئاسولاب الإ مهيلإ لصوتي ال ايندلا كولم نإ امك «طئاسوب
 :اذه مهمعز نم لصحف

 رمأ 0 « اينذلا كولم ىلع ےاچو رع - ہللا اوساق مهنأ:الوا

 هللا صقنت نم وه لب -ملاعتو هئاحبس - ہللا ميظعت نم سيلو «لطاب

 صقنت كرشلاو «هريغل هتدابع نم ًائيش اوفرصو هقلخب هوساق مهنإ ثيحب

 .نومعزي امك اميظعت سیلو لجو زع هلل

 ملعي العو لج ہللاف «ىلاعت هلل صقنت رشبلا ىلع ہللا سايق نأ :ايناك
 دحأب الإ ةيعرلا لاوحأ نوملعي الف كولملاو رشبلا امأ هدابع لاوحأ

 تاوامسلا يف ام ملعي هنإف لجوزع هللا امأو . رشب مهنأل اهنع مهغلبي

 .هدابع جئاوح هغلبي نم جاتحي الو ضرألاو

 مهنأل نيعفاشلا ةعافش اولبقي نأ ىلإ ةجاحب ايندلا كولم نأ :اثلاث

 مهيلع اوركنتل مهتعافش اودر ولف ءارزولاو ناوعألا ىلإ ةجاحب
 لجأ نم كلذ نوهركي اوناك نإو مهتعافش نولبقي مهف «مهوداعو

 العو لج هللا امأ مه عوضخلل سانلا بالجتساو مهكلم ىلع ءاقبإلا

 . ايندلا كولمك ءاعفشو ءارزو ىلإ جاتحب ال هدابع نع ىنغ هنإف

 نوطعي الو ريخلا نوديري ال  بلاغلا يف  ايندلا كولم نأ :اعبار
 يف دحأ هيلع رثؤي الو ميركف العو لج هللا امأو «لقاثت عم الإ بلطلا

 هتبلط اذإ العو لج هللا ءايندلا كولم ىلع رثؤي امك هدابعل ريخلا ةدارإ

 مهنإف ايندلا كولم فالخب ةطاسو ىلإ جاتحي ال بیجم بيرق هنإف هتوعدو

 رشب مهنأل ؛فورعم وه امك اًيتللاو يتلا دعب الإ بلطلا نوطعي ال



o 7تتتتجج ٥ 

 هنإف العو لج ہللا امأ ءركنتلاو عنمتلاو لخبلاو حشلا رشبلا ةفصو

 .ينغ بيرق بیج ميرك

 نوكي ال دقو «مهدنع يذلا دفني ءارقف ايندلا كولم نأ :اسماخ
 العو لج ہللا امأو ء لايتحالا ىلإو ضرقلا ىلإ نوجاتحيو ءيش مهدنع

 قلخلا جئاوح لك «ميرك ينغ وهف ضرألاو تاومسلا نئازخ هدنعف
 مكلوأ نأ ول «يدابع ایل : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هللا لاق «هدنع

 لك تيطعأف ينولأسف دحاو ديعص يف اوماق مكنجو مكسنإو مكرخآو
 لخدأ اذإ طيخملا صقني امك الإ يدنع امم كلذ صقن ام هتلأسم دحاو

 يف اوعمتجا مهنجو مهسنإو مهرخآو مهلوأ قلخلا لك نأ ولف '''؛ رحبلا
 نم كلذ صقني ال اهلك مهجئاوح ہللا مهاطعأو اولأسو دحاو ديعص

 : ىلاعت لاق مهدنع يذلا دفن اوطعأ ولف ايندلا كولم فالخب ءأئيش هكلم

 ىلع هناحبس قلاخلا سايقف :۹٦[ لحنلا] ياب ها دنع اَمَو فني دنع ام
 .ةددعتم هوجو نم لطاب سايق هدنع طئاسولا ذاختاب قولخملا

 هللا دنع ةناكم مو نوحلاص لاجر طئاسولا : ةثلاثلا ةهبشلا

 لاجر ءالؤهو نوبنذم اننأل «مهب هللا لاسن نحنف «ىلاعتو هناحبس

 نأو ىفلز هللا ىلإ انوبرقي نأ مهنم بلطنف هللا دنع ةناكم مهو نوحلاص
 . ىلاعتو هناحبس ہللا دنع انل اوعفشي

 كل سيل نيرخآلا لمعو نيرخآلا حالص نأ : كلذ نع باوجلاو
 كل نكي ل اذإف .كلمع الإ كعفني ال تنأو مهل مهلمعو قاقحتسا هيف

 دب وع حرص ر ص

 ء[۱۹: راطفنالا] 4 اس ستل سش كلَ ال م كنوعفني ال ءالؤهف لمع



 ےک

 ات دت -ديَمسمَ ال دیت هيأت ج دخل نم ولا رب مي ھ : ىلاعت لاقو
 كعفني ال مهحالصف :۳٣-۳۷[ سبع] 4 [ج) دبی أَم نیمو مهم يرنآ لکل
 ًابيرقو ًاحلاص نوكت ىتح تنأ لمعت ال اذاملف ءلمع كل سيل تمد ام
 eee وئا | كبرقي هنأ دقتعت نأ امأ ؟هللا نم

 1 00 < ص وے

 ام م Cl ۴ العو لج هللا

 نك الل نم میری مهحالص كع الف اک اکَع نولس

 ءأدبأ كنوعفني ال مهنإف ةميلس ةديقع ىلعو حلاص لمع ىلع تنأ
 لج هللا نأل ؛ ةعافشلا هيف لبقت ال كرشملاو كرش اذه كلمع ًاضیأو

 تک ٤۸[ :رٹدلا] € َنيِعْنَشلأ ُهََمَّس هع اف :لوقي العو
 نأ لجأل مهدبعت كنأ معزت تنك نإو كرش هللا ريغ ةدابعو ةعافش هيف

 تن و دا رت تر

 نيرخآلا لامعأ ىلإ تفتلت الو ىلاعتو هناحبس هللا عم كلمع حلصت

 حلاصلا كلمع الإ تنأ كعفني الو ءم مهلمعو مهحالصف «مه اهنأل
 برقأ ناك ولو یتح هلمعب كعفني دحأ الف حلاص لمع كل نكي مل نإف

 .كيلإ سانلا

 و وس

 لسوت نت رمع نأ - مھدنع ةضيرع ةهبش يهو :ةعبارلا ةهبشلا
 بلط فن رمع ناف ءاوقستساو اوبدجأ امل ءاقستسالا يف ::ةن2َسابعلاب

 : لاقف ثيغلاب مهل هللا وعدي نأ هيب ينلا مع تتت سابعلا نم

 انيبن معب كيلإ لسوتن انإو انيقستف كيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا
 هللا باجتساف مهل اعدف سابعلا ماقف . غداف سابع اي مق ءانقساف
 . ف م

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١١١١( يت كلام نب سنأ ثیدح نم .
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 ۳ ٦

 .زئاج طئاسولا ذاختا نأ ىلع ليلد سابعل اہ رمع لسوت : اولاق

 لسوتي ملو سابعلا ءاعدب لسوت رمع نإ « هللا ناحبس : مهل لوقنف
 بلطو ء ٌعداف ْمق : لاقف هئاعدب لسوت امنإو ههاجب وأ سابعلا تاذب

 رمع دارأ ام رمعل لاق يب ينلاو ,عورشم رمأ نيحلاصلا نم ءاعدلا

 يخأ اي انسنت ال ١ :هل لاق يب لوسرلا هعدوو ةرمعلل رفاسي نأ نقي

 رمأ ءايحألا نيحلاصلا نم ءاعدلا بلطف . '''؛كئاعد حلاص نم

 يحلا حلاصلا لجرلا نکل ءءيش هنم بلطي الف تيملا امأو ءعورشم

 :نیملسملل وعدي وأ كل ہللا وعدي نأ بلطت نأ كل زوجي رضاحلا

 يشرجلا (دوسألا نبا وهو) ديزي رمأ اوقستسا امل نت ةيواعم كلذكو

 : ءاقستسالا باتک يف ءاهقفلا لاق اذلو  '''ہللا اعدف ہللا وعدي نأ

 دوصقملا ناك ولو «مهئاعدب يأ « '''نیح اصلاب لسوتلا بحتسيو
 لوبيرلا نع ةباحضلا لدغ اا اكتر مما وا مارلي سوا
 ا هتومب نالوزي ال هاج هلو ہللا دنع ةناكم هل لپ لوسرلا نأل ؛ لپ

 لوسرلا لمعب الو لوسرلا قحب الو لوسرلا هاجب هللا اولأسي مل اذه عمو

 همع وهو لوضفملا ىلإ قلخلا لضفأ وهو 4ب لوسرلا نع اولدعف يي

 هجام نباو ء(٣٣٥۳) يذمرتلاو ء(۹۸١۱) دوادوبأو ء(۱۹۵) دمحأ هجرخأ )١(

 ثيدح اذه » : يذمرتلا لاقو . نم باطخلا نب رمع ثيدح نم ()

 . 2< حيحص نسح

 داقتعا حرش يف يئاكلاللاو «2567 )١/ خیراتلا يف يقشمدلا ةعرزوبأ هجرخأ (۲)

 : نقللملا نبا لاقو « ينابلألا هدانسإ ححصو )۲١٢/۹-۲۱٥( ةنسلا لهأ

 . ۲٥٢( /۱) رينملا ردبلا ةصالخ ء ؛ يوونلا هلاق ء روهشم »

 . (01 0 )١/ يناكلا .(3 57 /۳) ينغملا : رظنا (9)
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 تيم لضافلا نأل الإ ؟ لوضفملا ىلإ لضافلا نع اولدع امف «سابعلا

 لالا هنم بلطيف «يحلا نم بلطي امنإو ءيش هنم بلطي ال تّیلاو

 لاق ء أرضاحو ًارداق ناك اذإ ةدعاسملا هنم بلطيو ءاعدلا هنم بلطيو

 يف مهيلع درلا وه اذهف [۲: :دئالا4 یوفَلاو را لَع اوواعتو#: یل اعت

 قحب وأ سابعلا تاذب لسوتي مل تنس سابعلاب تشن رمع لسوت ةيضق

 لسوت فس رمع اھناو لطاب رمأ اذه نال سابعلا هاجب وأ سابعلا
 . هب سأب ال زئاج رمأ اذهو . ٌعداف مق : هل لاق سابعلا ءاعدب

 لسوتلاف «عونمملا لسوتلاو زئاجلا لسوتلا نيبن نأ دبال ٍفئنيحو

 . عونمم لسوتو زئاج لسوت : نيمسق ىلإ مسقني

 ؛ عاونأ وهو زئاجلا لسوتلا ٠ ًالوأ
 ١- ىلاعت لاق ىلاعتو هناحبس هتافصو هئامساب هللا ىلإ لسوتلا :

 ل مہا هلل وو  eامه  TTنورس و ف تودع لا

 ءاهب هللا ىلإ اولسوت : يأ اهب هوعداف [٠۱۸:فارعألا] ( َنوُلَمَعَی أوناك ام

 اي ,ينطعأو ينمركأ ميرك اي «يل رفغا روفغ اي «ينحرا نمر اي : دو
 مالسلا هيلع بويأ لسوت امك «هئامسأب هيلإ | لسوتت ءاذكهو «ىننغأ ىنغ

 لسوت [۸۳: ءايبنألا] € تيما منا تاو لا نسم نأ # : لاقف
 .هل ہللا باجتساف ؛ نيمحارلا محرأ هنآب هللا ىلإ

73 0 
 ہل نأ کت ریپ ہہ

 م اتا جل ےییلیظلا ںی تنك ق ا لا ها
 ىلإ لسوتو «تنأ الإ هلإ ال :ديحوتلاب هللا ىلإ لسوتف 41-188: ءايبنألا]

 تنڪ نا :هبنذب هفارتعاب هللا ىلإ لسوتو .ههيزنت يأ :هحيبستب هللا
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Eهل هللا بابا  
 رمع لسوت امك «زئاج ءايحألا نيحلاصلا ءاعدب لسوتلا كلذك -؟

 ءاعدب ةيواعم لسوت امكو '*ءاعدلا هلم بلطو هنن سابعلاب شست

 بحتسيو : ءاقستسالا باتك يف ءاهقفلا لاق اذهلو ؛"”يشرجلا ديزي

 سبلو « ت رمع لعف امك نيحلاصلا ءاعدب ينعي .نيحلاصلاب لسوتلا

 لسوتلا وأ هاجلاب لسوتلاف «مههاجو مهتاوذو مهقحب لسوتلا دوصقملا
 عدتبم لسوت هلك اذه هللا دنع صخشلا ةناكمب لسوتلا وأ صخشلا قحب

 . كرشلا لئاسو نم ةليسو وهو «مرحمو

 قحب وأ صخشلا هاجب هللا ىلإ لسوتلا وه : عونمملا لسوتلا :ًايناث
 ةليسو وهو «عونم لسوت اذه ء صخشلا تاذب وأ « هللا ىلع صخشلا
 . عونمملاو زئاجلا لسوتلا نيب قيرفتلا بجيف « كرشلا لئاسو نم

 لسوتلا » بانك يف هللا همحر ةيميت نبا نيدلا يقت خيشلا ركذ دقو

 يف طلغلا لصح لسوتلا عاونأ نيب طلخلاو سبللا ببسب هنأ « ةليسولاو

 ال ىتح عونمملا لسوتلاو زئاجلا لسوتلا ةفرعم نم دبالف «بابلا اذه
 الثل هب ةيانعلا بجي «ميظع باب اذهف ءاطخلاو طلخلا يف ناسنإلا عقي

 سانلا ضعب ىلع يلطنت نيللضملا ءالؤه تاهبش نألو ءرمألا طلتخي

 .رمألا سبتلي ال ىتح اهنع باوجلا ةفرعم بجيف ماوعلاو
 « طئاسو هللا نيبو هنيب ذختا نمف »: - ہللا هحر - خيشلا لاق

 ايو نيسحايو « رداقلادبع ايو «يودبلا دمحأ اي : لوقي نأك مهوعدي

 نوفتهيف «يئاغ در ءيضيرم فشا . ينذقنأ ىنثغأ نالف اي «يلع



 مالسالا ضفاوث حرش يف سورد اھل

 ا طا هللا ريغل ءاعد هنأل ءربكألا كرشلا وه اذهف ؛ مهئامسأب

 ينعي ' ''؛ ةدابعلا وه ءاعدلا» : ةي هللا لوسر لاق امك ةدابعلا عاونأ

 « ہللاب ذايعلاو كرشلا مظعأ اذهف ہللا ريغ اعد اذإف «ةدابعلا عاونأ مظعأ

 اانا نا اوا اكتاض وأ اض را اكلم اض ءاوس

 تاومألا روصب لثمتت دق نيطايشلا نأ ہللا همحر مالسإلا خيش ركذو

 اذام ؛ربقلا بحاص نالف انآ : لوقيف روبقلا دنع سانلا ىلإ نوجرخيف

 وه اذه نأ سانلا نظيف «تيملا ةروص يف لثق ناطيش وهو ؟ديرت
 . خيشلا هركذام ىنعم اذه -تيملا

  يعافرلا ىلإ هدي ذم ة5 لوسرلا نإ : اولاق امك هدي دمي دقو -:تلق

 نال :ناطیش هدي دم يذلاف ًاعقاو ناك نإو بذک اذهو «هحفاصو

 مهنأ وأ «روبقلا باحصأ روصب روبقلاو ةحرضألا دنع لثمتت نيطايشلا

 نوعمسيف ملكتي تيملا اذه نأ سانلا نظيف ربقلا لخاد نم نوملكتي

 ءريثك هنم عقو اذهو «تيلا توص هنأ هعمسي نم نظيف «هتوص

 ربقلا نوعديف «نوردي ال ثيح نم كرشلا يف مهيرغي نأ ديري ناطيشلاو
 .ةعافشلا هنم نوبلطيو

 هللا نم بلطت امنإو تاومألا نم بلطت ال اهنكلو قح ةعافشلاو

 فقت الف یدیع ترس تو

 نم بلطي ال هنأل يل عفشا هللا لوسر ايوأ ءنالف اي : لوقتو ربقلا دنع

 هجام نبأ ء((۳۲۲۷) يذمرتلاو ء((۷۹١٢۱) دوادوبأو ء(٦۱۸۳۸) دمحأ هجرخأ )١(

(YATA)ثيدح أله : يذمرتلا لاقو : نيف شب نب نامعتلا ثبدح نم  
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 هريغل اكلم تسيلو هلل کلم ةعافشلاو ہللا نم بلطي اغإو ءيش تيما

 : نيطرشب الإ نوكت الو

 . اهب هللا نذأي نأ : لوألا طرشلا

 . ًاكرشم نوكي ال« ديحوتلا لهأ نم هيف عوفشملا نوكي نأ: يناثلا طرشلا

 ُمَمْمَي یا اد نَم » : ىلاعت لاق نآرقلا نم ناذوخأم ناطرشلا ناذهو
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 . [163: ةرقبلا] 4گ نذإب الإ دنع

 [۲۸ :ءايبنألا] (یضترا نمل الإ تروُمَمَتَم الو : ىلاعت هللا لاق امكو

 لج هللا لوقيف كرشملا امأو «دحوملا وهو هّلمعو هلوق هللا ىضترا :يأ

 مل : ىلاعت لاقو « [44: رثدملا* َتيِعفيَشلَأ ٌةَحَمَّس مهم امف # : العو

 رکو سط : ىلاعت لاقو ء[۱۸: رفاغ] 4 ْعاَلي جیش ال می ْنِم نلبس

 ها نمی کلا هدأ نأ دعب نم الإ انک َمُْئَعَمَط م ال تولا یف کم ني
 4 انج نمل لا َنَدَأَي نأ دعب نم : نيطرشلا ركذف [17: مجنلا] کیو

 ال وهو «يناثلا طرشلا وه اذه ء (ىضرو# .لوألا طرشلا وه اذه

 .نيكرشملا نع ىضري الو «ديحوتلاو مالسإلا لهأ نع الإ ىضري

 نم ةعافشلا بلط امأ ء العو لج ہللا نم بلطتف قح ةعافشلا ًاذإ
 ةعافشلا تاومألا نم نوبلطي مهنإ مطوق لطبف «٠ لطاب وهف تاومألا

 نم اهبلط نكلو «قح ةعافشلا ؛معن :لوقنف ءقح ةعافشلا نولوقيو
 ٌةَعفَّسلآ رکا لق # : ىلاعت لاق هللا نم بلطت امناو ءلطاب تاومألا

 تلا ُكِلَمَي لَو :  ىلاعت لاق « هلل كلم ةعافشلاف [٤٤:رمزلا] € امي

 :۸٦[ فرخزلا]# نوملعي مهو َيَحْلأي دہک نم الإ ةعَفَسلا ونود نم وھی

 يأ ٭ َتوُمَلَعَي مهو # < هللا الإ هلإ ال نأ دهش : يأ يلا دہن
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 ةملكلاب ظفلتلا درج ىفكيال ءاهب نولمعيو ةملكلا هذه ىنعم نوملعی
 كازو ةف الف ہہ لمعي أل رهو هح وا هام علب ال يهو قا
 :لوقتف .ءاعدلا هنم بلطي هنأ ىنعمب رضاح ا ىحلا نم ةعافشلا بلطت

 امكو سابعلا نم ءاعدلا رمع بلط امك ذو اک يل هللا عدا نالفاي

 .رشح ا يف لَك لوسرلا نم ةعافشلا ةمايقلا موي سانلا بلطي

 نيطايشلاو مانصألا نوعدي نيلوألا نيكرشملا نإ: ةسماخلا ةهبشلا
 نولعجت فیکفءنیح اص أسانأ وعدنف نحن امأ نجلاو
 . مانصألاك

 نولوألا نوكرشملا سيلأ ؟نآرقلا نوآرقت امأ !هّللا ناحبس : لوقنف

 نم ةعافشلا نوبلطيو «نوحلاص مهو ةكئالملا نم ةعافشلا نوبلطي

 مرضي ال ام و وذ نب كودو 8 : : ىلاعت لاق موتوم دعب ءايبنألا

 مهو [۱۸: سنوي] € ا نا هم لم ھو یک كو

 نويلهاجلاف نوح لاص سانأ ءالؤهو حيسملاو ًاریزعو اللا نودبعي
 سمشلا دبعي نم مهنمو « مانصألادبعی نم مهنم «مهتادابع يف نوقرفتم
 نیح اصلاو ةكئالملا دبعي مهنمو ءرجحلاو رجشلا دبعي مهنمو ءرمقلاو

 نيذلا «نيلوألا كرش سنج نم مويلا روبقلا دابع هيلع امف «ءايلوألاو
 ام هآسيلَوَأ ونود نی اودا ترذلاو » نيحلاصلاو ةكئالمللا نودبعي

 ولت هيف مهام ف مهيب IE ا ! ملز هلآ یا اتورفیل ال مه قا

 نيب قرف الف [۳: رمزلا] 4 كح ٹیک یک جت یب ال هيأ 2

 ةدابع تسيلف «نيكرشملا نم نيقباسلا ةدابعو روبقلل نيرخأتملا ةدابع
 راجشألا ىلع الو نولوقت امك مانصألا ىلع ةروصقم نيلوألا نيكرشملا

 ركذ هللا نإف نآرقلا ليلدب نيحلاصلا دبعي نم مهنم نكلو راجحألاو



 تل مالسإلا ضقاوت حرش يف سورد

 زا كيلُأ 8 : ىلاعت لاق هدابع نم ًاسانأو ةكئاللا نودبعي مهنأ
 مهنأ ىلع لد :٥۷[ ءارسإلا] < تسلط

 هناحبس هتعاطب ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نيذلا نیح اصلا نودبعي

 .ىلاعتو

 ىلع بجيف ءاه رصح ال ءالؤه نم تاطلاغملا نكلو حضاو رمألاف

 نيذلا ةاعدلا ًاصوصخ «رومألا هذهب ةريصب ىلع نوكي نأ ملعلا بلاط
 مهيلعف تاهبشلا هذه لثم نوهجاويس مهنأل ؛ةوعدلا كلس يف نومظتني

 ءالؤه ىلع اودري نأ لجأ نم اهوفرعيو رومألا هذه اوملعتي نأ

 مهتاهبشب سانلا اوكلهأ نيذلا نيهبشملا

 يف انآ تيملل لوقي نم مهنمف تاومألا ىلع نولكوتي روبقلا دابعف

 نم عمست الو «ىلاعتو هناحبس ہللا ىلع نولكوتي الو نالفاي كبسح
 نولكوتيو هللا نود نم مهنودبعي نب مهجه ًامئاد امنإو ہللا ركذ مھتنسلأ

 4 :ىلاعت لاق ةدابعلا عاونأ مظعأ نم لكوتلاو ءنودمتعيو مهيلع

 اَمَّنِإ ¥ : ىلاعت لاقو ء[٣۲::دئالا] 4َنيِنِمْؤُم رک ¿ نإ | ًاوھوتف وا

 ا ٹیک مع تيل ديو منو تلج أ رك 5 لا تما
 ىلع مهنا مهتافص نم يأ :٢[ لافنألا] 4 نووي دهيد لع اناميِ

 لقي لو * نوكري دهيد لعوإف رصحلل لومعملا مدقف «نولكوتي مهبر

 ميدقتف < ںوظوکب ْمهَيَر لو ٠ : لاق امنإو «مهبر ىلع نولکوتیو :
 دبعن كايإ :لثم رصح ا ةدافإل لماعلا ىلع لومعملا وهو رورجٹاو راج ا

 ديفي ال كدبعن نال ؛كدبعن : لوق نم غلبأ اذهف ,كاوس دبعن ال يأ

 وهو ةميظع ةدابع لكوتلاف .رصحلا ديفيف دبعن كايإ : امأ « ًارصح
 نم عنمي ال اذهو «هيلإ رومألا ضيوفتو العو لج هللا ىلع دامتعالا
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 ذخأي ال ءنيرمألا نيب عمجيف هللا ىلع لكوتلا عم ةعفانلا بابسألا ذاختا

 لمهيو بابسألا ىلع دمتعي الو «ةعفانلا بابسألا لمهيو طقف لكوتلا
 . نمؤملا نأش اذه «نيرمألا نيب عمجي لب لكوتلا

 .بابسألاب ذخأی ناك اذه عمو نیلکوت ا مظعأ ناك يب لوسرلاو
 بابسأ هذه ءداهجلا دنع عوردلا سبلي ناكو .داهجلل ةوقلا دعي ناكف

 عمةعفانلا بابسألاب ذخألا :نيرمألا نيب عمجي نمؤملاف ہللا نذإب ةعفان

 كرت و كرش ببسلا ىلع دامتعالا : نولوقي اذهلف « هللا ىلع لكوتلا

 .ةعفانلا بابسألا ذاختاب تتأ ةعيرشلا نأل ؛ةعيرشلا يف حدق بابسألا

 راجحألاو راجشألاو تاومألا ىلع نولکوتی  نوكرشملا  ءال

 ""«هيلإ لكو ءيشب قلعت نم» :لوقي لگ ينلاو .قولخ ىلع نولكوتيف
 هلكي ہللا ناف هللا ريغ ىلع لكوت نمو «هافك هيلع لكوتو ہللاب قلعت نمف

 لكوتُي نم ريغ ىلع لكوت هنأل عيضيف «فيعضلا قولخملا كلذ ىلإ
 يتلا نأ كش الو .هنم فعضأ وه نم وأ هلثم فيعض ىلع لكوت «هيلع

 «لمعیو بستكيو برشيو لكأيو يشمي نأ عيطتسي يحلاف «تیملاک سيل
 هللا نود نم ةٰآ مهولعج اوتام اذإ فيكف هلمع ىهتنا دقف تيملا امأ

 ًائيش هسفنل بسكي نأ عيطتسي ال مهنا انين نركله ال توبا مهر

 eS فيكف «نهترم وهف

 ديلقتلا ءاج ءرطِفلا تسکتنا اذإ نکل ؟عيطتسي الو ءيش هدنع سیل

 هذه نومسي مهنإ لب -رومألا هذه سانلل نيزي ناطيشلاو  ىمعألا

 رکنی نمل نولوقيو ءأكرش وأ ًارفك ديحوتلا نومسيو ءديحوتلا يه رومألا

 هنسحو )11/6( مكاحلاو (YY V1)» يذمرتلاو ء(۱۸۷۸۱) دم هجرخأ (۱)

 5 اهرظناف هدهاوش اوركذو .دنسملا وققح
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 | ککے ل ل ل ل تتح

 رذنت الو مهل حبذت الو مهوعدت ال كنأل «ءايلوألا بحت ال تنأ مهيلع

 . ًادادنأ هللا نود نم اوذختي نأ ءايلوألا بح مهدنع « مهلا.

 مهذختن نأ امأ مه وعدنو مهب يدتقنو هللا ءايلوأ بحن نحن ..معن

 يه هذه تسيلف « ةدابعلاب مهيلإ برقتنو ىلاعتو هناحبس هللا عم ًادادنأ

 كرشلاب نوضري ال نوحلاصلاو ‹ كرش يه امنإو نيحلاصلاو ءايلوألا ةبحم

 دحوملا نإ ؟نيحلاصلا بحي يذلا نمف ءلجو زع هللا عم اودبعي نأ وأ

 ‹ مهب يدتقيو «٠ مه وعديو « مهالوتيو ؛ نيحلاصلا بحي يذلا وه

 مهو «مه رذنيو مهل حبذيو هللا نود نم مهوعدي يذلا ال ءم رفغتسيو

 مهتلزنأ مهدبعت نيح تنأو ءئيش رمألا نم نوكلمي الو اذهب نوضري ال
 . كلم تنأ : هل تلقو سانلا نم دحاول تئج ول تنأ «مهتلزنم ريغ يف

 لثم تنأ : هل لوقت يداعلا ناسنإلا له ؟هنم رخست كنأب اذه رعشي اَمأ

 اهبلإ لصي مل ةلزنم هتلزنأ ثيح ةيرخس اذه ريتعيف ؟كلم تن تنأ وأ كلملا

 مهرقتحاو مهصقنت ةقيقحلا يف اذهف ہللا ةلزنم نيحلاصلا لزني يذلاف «

 .مهل وعديو مهب يدتقي نم مهبحي امنو ؛مھبحب الو

3 E 
 ةلئسألا ٭ :

 ؟لوألاو يناثلا ضقانلا نيب قرفلا ام :لاؤس

 خيشلاو ء صاخ اذهو ماع لوألا ء لوألا نم عون يناثلا :باوج

 روبقلا ةدابعو ةحرضألا ةدابع نم ء سانلا يف عقاو هنأل هيلع زكر

 راجحألا ةدابع امأ ء ًاربثک سانلاب ةعقاو هذه نيحلاصلاو ءايلوألاو

 امأ ء اهرقي بلاغلا يف نيملسملا نم دحأ ال هذهف ءاهريغو راجشألاو
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 نم اهنوربتعيو اهنورقي مالسإلا ىلإ نوبستني نمم ًاريثكف روبقلا ةدابع

 نم عون يهو ء اهصصخو هذه ىلع خيشلا زكر كلذلف « مالسإلا
 نيملسملا: لوقنام - نوبستني نمم ريثك ةايح يف عقاولا يه نكل < لوألا

 .مالسإلا ىلإ- نوبستني نم لوقن نكلو

 وأ اهل حبذي نم نيبو اببس ةطساولا ذختي نم نيب قرفلا ام :لاؤس
 ؟امهنيب قرف كانه له ؟دجسي وأ عكري

 مو اهعدي ل اذإ نكلو ء لوألا نم راص اهوعدي ناك اذإ :باوج

 لوقنف هللا ىلإ هلصوت ببس اهنأ نظي نكلو ء اه رذني ملو امل حبذي

 . ایس اذه لعجي مل ہللا نأل « كرشلا ىلإ ةليسوو ةعدباذه

 روبقلا ىلع نيكرشملا عم نوفوطي « نيدوجوملا سانلا ضعب :لاؤس

 ‹ فاوطلا اذه كرت ىلإ مهوعدن مث انٹ مهبيبحت باب نم :نولوقيو ء

 ؟ لعفلا اذه مكح امف

 يف يتأپسو ٠ مهقفاوو مهلمع لمع دقف مهعم فاط نم:باوج

 يتأي اذه خلإ..مهرفك يف كش وأ نيكرشملا رفكي مل نم « ثلاثلا ضقانلا

 فوطيو مهلمع يف نيكرشملا كراشي نأ ملسملل زوجيالف « هللا ءاش نإ
 ‹ مهيلع راكنإلا مدعو مهئاضرإو مهتلماجم لجأ نم روبقلا ىلع مهعم

 لا قا رھذلا وس نم رد سيو ترقالان
 ناسنإلا لاسي امدنع هللا وه يتطساو ء ةرابعلا هذه ةحصام :لاؤس

 . ناكم يآ 2ے هل طسوتي نمع
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 طسوتی ہللا نأ مهوي هنأل ء ظفللا اذه لوقيال نأ يغبني نكلو « حیحص

 .هريغ ىلإ هب

 وهف نالف امآ ؛ هموزل ىضق دق نالف : ةئوقملا هذه مكحام :لاؤس

 ؟هللا الإ هلام فيعض

 نأ ديري سانلا نم دحأ ال هللا الإ هلام فيعضلا معن :باوج

 فيعضلا دعاسي يذلا وه العو لج ہللا نكلو هيلإ رظنيالو ہدعاسی

 .ظفللا اذه يف روذح الف « ريقفلاو

 کئامساب كلأسأ ينإ مهللا :لوقي نأ يعادلل زوجي له :لاؤس

 ؟ةفصلل ءاعد نوکی ءاعدلا اذه له ءالعلا کتافصو ىتسحلا

 هللا ىلإ لسوت اذه كتافصو ىنسحلا كئامسأب كلأسأ :باوج

 ترس و امنإو ةفصلل ًاءاعد سيلو هتافصو هئامسأب

 وک اه نورس e 8 دل َنْلا اوردو 8 وعدا رر یس اسلا

 55 لكنا لسوتلا ءاب ءابلاف ء۰ فارعألا] هه تلمع َنوُلَمَعَي

 . ثيدح اذهو (( ريجتسأ كباذع نمو تن

 ؟عوتمملا ةفصلا ءاعد ىلع لاثملا ام :لاؤس

 .كلذ هبشأ امو هللا ةمحرايو هللا هجواي لوقت نأك :باوج

 لسوتلا وأ صخشلا تاذب لسوتلا نيب قرف كاته له :لاؤس
 ؟ ههاجي
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 هتاذبال ۔صخشلاب لسوتيال عونمم امهالك امهنيب قرفال :باوج
 .ههاجبالو

 فرص نودي نكلو 9 هللا نيبو هنيب ةطساو نختا نم مكحام :لاؤس
 ؟رغصأ كرش اذه لهف ء ةدابعلا نم ءيش

 .كرشلا ىلإ ةليسو وهو ةعدب اذه :باوج

 موهقم امف « مهل ةهيشو « عدبلا لهأل نديد ىمعألا ثیدح :لاؤس
 ؟ هتحصامو ؟ثيدحلا اذه

 هيف امنإو يب ينلاب لسوت هيف سيل حص نإ ىمعألا ثیدح :باوج

 ءاعدلا بلطو رضاحو يح لوسرلاو 44ب لوسرلا نم ءاعدلا بلط

 مه سيلو ٹل لوسرلا ءاعدب لسوتلا نم وهف زئاج رضاحلا يحلا نم

 .لاقم نم هدنس ينام ىلع ء ةجح هيف

99525 
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 ثلاشلا ضقانلا حرش يف عبارلا سردلا

 مهبهذم ححص وأ مهرفك ذي ڪش وأ نيكرشملا رقكي مل نم : وهو

 . رفك

 :حرشلا

 مل نم : مالسإلا ضقاون نم ثلاثلا ضقانلا :يأ « ثلاثلا :١ هلوق

 هلوسرو ہللا هرفك نم رفكي نأ ملسملا ىلع بجي هنأل ؛نيكرشملا رفكي

 عم دبعي نم مهريغو ناثوألا ةدبع نيكرشملا رفك العو لج هّللاو ايب

 ةنسلاو نآرقلا يف امك مهضعب وأ لسرلاب نمؤي مل نم رفكو « هريغ هللا
 ىلع بجيف « نيينثولاو ىراصنلاو دوهيلا نم نيكرشملا رفك ؛ةيوبنلا

 هللا لوسر ريفكتو مه هللا ريفكتب ًالمع مهرفك هبلقب دقتعي نأ ملسلا
 حييل وه هلأ نا  اولاَق تيزلا ٌرَكَك دل : ىلاعت لاق مه الی

 یم ےئل ےب لا لاتر 8 : ىلاعت لاقو ء[۷١:ہدئاما] 4 میم با
 عميس د دق # : ىلاعت لاقو ء 114 : ةدئالا] 4 ول اهل مدل لع

 0 ہہ 0ھ
 نم كلذ ريغ ىلإ [۱۸۱:نارمع لآ] € َريِقَف أ َّنِإ اولاق تالا لوق

 مهريفكت يف يفكيو ٠ باتك لهآ مهو ءمهنع هللا اهاكح يتلا تالاقلا

 هنولجي يذلاو ةفاك سانلل ہللا هلسرأ يذلا ا دمحم اورفك مهنأ

 ىلا ألا لآ # : ىلاعت لاق لیجنإلاو ةاروتلا يف یب أبوتكم

 ِفوُرَعمْلأَب مه ا ليجغالاو دلا ىف ٌمُهَدنِع ايوُنُكَم ا

 َتِبَحْلا مهْيَلَع محو کو و ل رڪ لا نع مهلَہْنْیَ

 EE هَ تناك یا لا مَهرَصِإ 5 یک

 توين ْمُه كيلو همم لأ دا رولا ابار ةوركصتو هور
 فرم م یدل اًكيِج م ا لوس * نإ شالا اناج رخ ا
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 ينال : هلوقف ١697-١08[ : فارعألا € ضرار تودمسلأ
 ٌلوُسَر نإ مهريغو باتكلا لهأ نم سانلا عيج يف ماع شالا ۶م ںی 2 ٠ ٠

 7 سرک رس ہہ رم ےہ طع ر حفر ےس رہ ص < ص م ےہ س ےس یت

 تيمي يب وه الإ هلإ ال ضرالاو نوتشلا کلم ول فنا اکی مکی
 ھ رم 06

 يي وک ص 1 ھ نم کم سا م 1 وہ ص۔7 ے7 هو عرس

 2 ہوعیتاو ء4تملڪو ولاي تیل ىزلا يالا يا هلوسرو هللاب اونماعف

7 

 نا تاكل فقام رک لاس لان روگ تروا وح كحال ےک ےس ےک ےس ےک کے س ےس

 ایگ دمحم ينلا ةلاسر مومعب نمؤي مل نمف [18: ابس] 4 اينو ايش

 برعلاب ةصاخ هتلاسر نإ لاق نكلو يئ هللا لوسر هنأ رقأ ولو ىتح

 ؟ اهب نمؤي الو ًالصأ هتلاسرب رفكي يذلاب فيكف رفاك وهف مهريغ نود
 نم اوناك ءاوس ًامومع نيكرشملا رفك يف كشي يذلاف ءأرفك دشأ اذهف

 مهو مالسإلا ىلإ نیبستنلا نم وأ ىراصنلاو دوهيلا نم وأ نيينثولا

 هريغ هعم دبعو ہللاب كرشأ نم لکف «مهرفك داقتعا بجي هللاب نوكرشي
 ةحرضألاو ء روبقلاو « ناثوألاو « مانصألاو. راجحألاو « راجشألا نم

 ال : لوقيو مالسإلا يعدي ناك ولو ىتح هريفكت بجي رفاك كرشم هنإف
 ضقانيو نيتداهشلا لطبي كرشلا نأل « هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ

 نيذلا نيكرشملا رفكي نأ ملسملا ىلع بجيف ديحوتلا دسفيو مالسإلا
 نم اوناك ءاوس «مجعلا نم وأ برعلا نم اوناك ءاوس هللا ريغ نودبعي

 اهيلع سيل ةديقع هذه «مالسإلاب نيمستملا وأ ىراصنلا وأ دوهيلا
 هنأل ؛مهلثم ًارفاك ًادترم نوكي هنإف نيكرشملا رفكي مل نمف «ةمواسم
 . رفاك اذهف ءاذهو اذه نيب قرفي ال ءرفكلاو ناميإلا ہدنع ىواست

 رافك مه له يردأ ام : لاقو نيكرشملا رفك يف كش نم كلذكو
 مو ءنامیإلاو رفکلا نیب هنيد يف ددرتم هنأل ؛أرفاک نوكي هنإف ؟رافك ريغوأ

 ۱ .اذهو اذه نیب قرفي
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 بهذم ححص نم :يأ «مهبهذم ححص نما كلذ نم دشأو

 دوهيلا ًاصوصخ ءمھنع عفاديو مهبهذم ححصي نم رثكأ امو «نيكرشملا
 نايدألا نيب ةدحولا ىلإ ةوعدلا يهو ةمئاق ىوعد نآلا هيفف ؛یراصنلاو

 اهلك نولوقيو ةینارصنلاو ةيدوهيلاو مالسإلا : نومعزي امك ةثالثلا
 نم ًارفك دشأ اذهف ءمهرفكن الف هللاب نونمؤم مهلكو ةحيحص نايدأ
 هللاب نونمؤی مهنإ : لاقو مھبھذم ححص هنأل مھرفک يف كش يذلا

 . !!ىسيعل نوعبتي ىراصنلاو ىسومل نوعبتي دوهيلاف «ءايبنألا نوعبتيو

 امهنوعبتي اوناك ول ؛یسیع الو ىسوم اوعبتي مل مهنإ : هل لوقنف
 دمحم ارشب  مالسلا امهيلع - ىسيعو ىسوم نأل لپ دمحمب اونمآل
 ىسوم ىلع تلزنأ يتلا ةاروتلاف « ليجنإلاو ةاروتلا يف دوجوم وهو لپ

 نبل وسلا توعيني نیلا ا : ىلاعت لاق اب دمحم ركذ اهيف دوجوم

 4 ليضولاَو ِةسروَتلا ف ْمُهَدنِع وكم مود یا تلا
 لب لَو دمحم ركذ هيف ىسيع ىلع لزن يذلا ليجنإلاو ء[۷٥۱ فارعألا]

 رہتا | نأ لوس ف لیوا بكب # : لاقف كلذب مالسلا هيلع ىسيع حرص

EL Uا فار او  

 ا رک و مالسلا هيلع ىسيع دعب ءاج يذلا نم

 شدت رعي انك ةنوفِرعِ تكلا ۶ مھَنِهَناَء ء نذل : : ىلاعت لاق «ةريثك

 نراقي فيكف :”١5[ ةرقبلا] € َنوُمَلُعَي مهو حلا َن نومك مُهْنَم ايو هل

 دمحم ةثعب دعب ةينارصنلاو ةيدوهيلاف ؟ مالسإلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيب

 نيد ريغ نيد قبي مل قحلا نيد وه مالسإلاو «مالسإلاب اخسُن دق ال

 نمؤيو مالسإلا يف لخدي مل نمف يب دمحم هب ءاج يذلا مالسإلا
 ءأدحلم وأ ًاينثو وأ ًاينارصن وأ ًايدوهي ناك ءاوس رفاك وهف ب دمحم

 .رفاك وهف 44 دمحم نمؤي مل نم لكن
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 فسألا عمو نايدألا نیب براقتلل تارمتؤم نآلا نوميقي ءالؤهو

 اهنومسيو تارمتؤملا هذه نورضحيو مالسإلا ىلإ نوبستني نم مهديؤي
 ال مهف «كلذ هبشأ امو تاراضح ا نيب راوحلا وأ نايدألا نيب راوحلا

 اهنورضحي امنإو ىراصنلاو دوهيلا هبش اولطبي نأ لجأ نم اهنورضحي

 ای ادمح نأ نوفرتعي ىراصنلاو دوهيلا نأ مهيفكيو «مهعم اوحلاصتيل
 مومعب نورفكيف «هتلاسر مومعب نوفرتعي ال مهو رهاظلا يف ولو ين

 و لات لاق و ںی انع اوبرا" نولوثي مهناكتاةتلاسر

 مهف :١١١[ ةرقبلال © تلي يل عام ہلاک فق قت
 مهرفك يف ددرتلا مدعو مهرفكب مزجلاو مهريفكت بجاولاف «نوعداخي

 انماء ےیل :ىلاعت لاق هوعبتيو ب دمحم ةلاسر مومعب اونمؤي ىتح

 :٠١۷١[ فارعألا] € َمُوَحَم ا یَا ریڈلا أ اوعیئأو ہورصتو هوررعو هي

 نإو هنوعبتي ال ء ال ء هيي دمحم انيبن عم لزنأ يذلا رونلا نوعبتي مه له

 ١ : يب لاق .كش الب رافك مهف هنوعبتي ال مهنكل ين يب ًأدمح نإ اولاق

 لخد الإ هب تئج يذلاب نمؤي ال مث ينارصن الو يدوهي يب عمسي ال
 ىراصنلاو دوهيلا مهتمدقم ينو رافکلا رفكب مزجلا بجيف ء'ارانلا

 َيِذَلَ ل : ىلاعت لاق «ةريصبو ملع ىلع هللا اوصع مهنأل ًارفک ادشأ مهو

 مهو حلا وکیل هني اي إو هنأ نري امك كوري تتكلا مکا

 "“*+0"+*ہھہت ھ٣٦٣ ةرقبلا] ہک 3 نومك
 ربكألا كرشلا عاون ا27 اجمل و لرش سس رات

 زوجي الو .هرفك يف كشلا زوجي الو رفكلاب هيلع مکح اب هريفكت بجیف
 نم نسحأ اذه «نيد بحاص اذه لاقيف رفكلا نم هيلع وه ام حيحصت

 مهارخ

 )١( ملسم هجرخأ ) )۱٥١نذل ةريره يبأ ثیدح نم .
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 . ةدحاو ةلم رفكلاف نیینثولا

 هذه ناک امهم رفاك وهف هعبتي ملو 4ب دمحمب نمؤي م نم : لوقن
 ال وهو مالسإلا نم جرخب الئل اهدقتعي نأ ملسملا ىلع بجي ةديقع
 ‹ مهبهذم حيحصت وأ رافكلا ريفكت مدعب مالسإلا نم جرخيف «يردي

 مه : لوقيو ىراصنلا هيلع ام ححصي وأ « دوهيلا هيلع ام ححصي نأب
 لوقيو ةوعدلا ىلإ بستني نم كانه لب .ةحيحصلا نايدألا باحصأ نم

 .نويحيسملا انناوخإ :

 نأل ؛لكك دمحم اوعبتال اونمآ ولف ءاونمؤي مل ءالؤه : مهل لوقنف

 رولا نم دب نیب امل اص رک نأ لور یا ليس بي ا :لاق حیسلا
 لب ء اذهب اونمؤي ملف ۰ هل 134 ا ین وج جج تہ

 ةعیرشب مكحيو یو أدمحم عبتي هنإف نامزلا رخآ يف لزن اذإ حيسملا نإ

 رفاك وهف ِدحاو ينب رفك نمو «نيددجملا نم ًاددجم نوكيو «مالسإلا

 يتلا تاهبشلا هذه يلطنت الأو رمألا اذه ةفرعم بجاولاف «ءايبنألا عیمجب

 مهنيد ىلع نيملسملا ءاقب نوديري ال مهف «ىراصنلاو دوهيلا نم جورت

 نآو## : ىلاعت لاق مه مهنيد ىلإ نيملسملا اوبذتجي نأ نوديري مهنكلو

 مالك اذه 110: ةرقبلا] 4 للم مرت الا ألو لا كح وک

 رقبلا] 4 اود ئرصمت وأ اًدوُه او ْأوُلاَكَو » : ىلاعت لاقو هللا
 اذه «دتهمب سيل هنإف ًاينارصن وأ ًايدوهي نكي م نم هنأ مهدنع يأ ٥
 ؟مهرفك يف كشن فيكو ؟مهرفكن ال فيكف «نيلئاقلا قدصأ ہللا مالك
 .ةيفاعلا هللا لأسن

 وأ «ناك ًایآ هللا ريغ دبعو ہللاب كرشأ نم ةي هلوسرو لا رفك دقو
 مكحي هنإف ةتسلا ناميإلا ناكرأ نم انكر دحج وأ « ءايبنألا نم ينب رفك



 مالسإلا ضفاون حرش يف سورد [۸ۂئ)]

 هيلع وه ام ححصي الو ءهيف كشي الو كلذ يف ددرتي الو هرفكب

 «تالزانث هيف سیلو تامواسم هيف سيل نيدلا « راذعألا هل سمتليف

 .ہدض نم ةءاربلاو هب حيرصتلا بجيف

 هذه نأو ءاوناك ًايأ رافكلاو نيكرشملا ريفكت بوجو ملعن نأ دعب مث
 دنع سانلا نوكي الو اهب الإ نيدلا ميقتسي الو مالسإلا حصي ال ةديقع

 ‹ دحوملاو رفاكلاو نمؤملاو لطابلاو قح ا نيب قرفي لب ؛ءاوس ملسملا
 . مكحلا يف مهنيب هللا قرف امك كرشملاو

 : رسیت ام اهنم ركذن ةريثك ماكحأ رافكلا ریقکت ىلع ينبنيف
 ولو ىتح مهتالاوم مدعو مهتاداعمو رافكلا ضغب بجي هنأ : ًالوأ

 حج ببي * :العو لج هللا لاق اف ؛ملسملا ىلإ سانلا برقا نم اوناك

 اج امي ورک دقو َةَدومْلاِب مهتلإ وقلت يلو أ خَوُدعَو ىوُدَع أوُذِحّنَت ال

 0 نإ كير E یم رقت وعلا

 هلع نمو 26 مو میت ا أتأمل ار 0

 هوم ہر نافذ ىلإ«: لیک وعام دعم
 لا نود نم توديع بَ ايو مک ارب انا مسوق ولاَ ذا عم تا قا

 cE 7 ا ےک ا ااو ولا و اش او کی نك

 e کک د اموق د ال ا :ىلاعت لاقو [۴ ۱۱: ةنحتمملا]
 ہا 9 لآ

 اوا و روا دا نم تو داود

 نا
2 

 ولف ف بيك َكيلْوُ 0 8 وأ

 دف لاب روو 0 و ا لاقو [؟؟: ةلداجما]

 ال هنأ ىلع لد [757: ةرقبلا] € ا ماصینا ال ولا وورعلاب كسمسسأ

 ًالوأ توغاطلاب رفكلا نم دبال هنإف «توغاطلاب ناميإلاو هاب ناميإلا عمتجي
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 | ا ےن ےسچ س ب حصص ٥

 ولو مهضغبو رافكلا ةاداعمو توغاطلاب رفكلا بجیف هللاب ناميإلا مث

 هاحخآ وأ هابأ وأ همأ رفاكلا ناک ولو ملسللا ىلإ سانلا برقأ نم اوناك

 لا

N 000007 adكرت لرأ  
 دتا ترک اتر كيل ھا ےک من م ےڑب انک ا

 هل وع مَا ہل نیب ال اإ هدو دمو اوا هل
 د هنا تاك اكو و كب 0000 دھار ا نإ هنن رک ہہ زس € ےس يلع

 هذه ہللا لزنأ ال :۱١٤١[ ةبوتلا] < وقتی رقت کرک ےک ےک عدم ا

 نم مهئابآل نورفغتسي اوناک نيذلا نیملسلا نم سانأ فسأت تايآلا

 امو» : ىلاعت هللا لزنأف ةيآلا هذه نم اوفاخو اوتام نيذلا نيكرشملا
 4 توس ام مهل تبي ی مده و دب اوف لسی هلا تاڪ
 ال هنإف كلذ ميرحت ملسملا ملعي نأ لبقو ةيآلا لزنت نأ لبق ناك امف

 ظ ظ .هيلع ذخاوُ

 نإف رفاكلاو كرشملا تام اذإ هنأ كرشملا ريفكت ىلع بترتي ام : ًايناث
 ىراوي هنإف رافكلا نم هنفدي نم دجوي مل اذإ الإ هتزانج ىلوتي ال ملسملا

 رفاكلا ةزانج نولوتي ال نوملسملاف «نيملسملا رباقم يف نفدي الو بارتلاب
 نورضحي الو اهنوعيشي الو اھنولمحب الو اهنونفكي الو اهنولسغي الف ؛
 منَ حا لع لم الو : ىلاعت لاق نيملسملا رباقم يف نفدت الو اھٹفد
 4 وقسم مهو اوامَو ءولوشرو هَللاب اورتک ممل ورق لع مک "لو اذ تا
 يف نفدت الو اهزهجي الو رفاكلا ةزانج عيشي ال ملسملاف :١5/8[ ةبوتلا]

 هتوعد لجأ نم ناك اذإ رافكلا نم ضيرملا ةدايع امأو ءنیملسللا رباقم

 ينلا داع دقف ہللا ىلإ ہوعدیو رفاكلا ضيرملا دوعي ملسملا نإف هللا ىلإ
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 ال نأ دهشو مالسإلا ىلع تامو ماد مالسإلا ىلإ هاعدو ًايدوهي كي

 يف بلاط ابآ هّمع ءب ينلا داعو ء'' 'للا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ

 ةدايع تناك اذإف "“ هللا الإ هلإ ال لق «مع ايد : هل لاقو توملا ضرم

 تام اذإ امأو ءاهب سأب الف مالسإلا ىلإ هتوعد لجأ نم رفاكلا ضيرملا
 هابأ ناك ولو هيلإ سانلا برقأ ناك ولو هالوتي ال ملسملا نإف هرفك ىلع
 لب هزيهجت الو هنفد يب لوسرلا لوتي مل رفكلا ىلع بلاطوبأ تام الو

 الل ضرألا رهظ ىلع كرتي الو ضرألا يف هّيراوي نأ ًاّيلع هنا رمأ

 "”سانلا هب ىذأتي

 عطق هللا نأل ملسملا ثري ال رفاكلاو رفاكلا ثري ال ملسملا : الا
 ثري ال » : هيي لاق «رافكلاو نوملسملا ثراوتي الف ءامهنيب ةلصلا

 ديز نب ةماسأ نع حيحصلا يف اذهو « ملسملا رفاكلا الو رك ملسملا

 هبراقأ هثري الو رافكلا هبراقأل رفاكلا ثاريم نوكي امنإو « تم

 . ملعلا لهآ دنع ثرإلا عناوم نم رفكلاف ءنوملسملا

 الثل هنم اهنيد ىلع ةيشخ ةملسم نم رفاكلا جوزُي نأ زوجي ال : ًاعبار
 ىح َنيِكرَشمْلا کنت الو : یلاعتو هناحبس لاق هناطلس تحت نوكت

 لاقو ۲٢٢٢[ ةرقبلا] کا ولو 4 درشم نم ری نمو دبعلو ست

 )١( ىربكلا يف يئاسنلاو ء(۳۰۹۰) دوادوبأو ء(١٥۱۳) يراخبلا هجرخأ )۷٥۸(؛

 يشت كلام نب سنأ نع (۱۳۹۷۷) دمحأو .

 . نهفات نزح نب بیسملا ثيدح نم (۳۹) ملسمو )۱۳٦٣( يراخبلا هجرخأ (۲)

 : ينابلألا هححصو )٠١٠١57( يئاسنلاو ء(٣٣۳۲۱) دوادوبأ هجرخأ (۳)

 ديز نب ةماسأ ثيدح نم )۱٦٦١( ملسمو ء(٤٦1۷٦) مقرب يراخبلا هجرخأ )٤(

 وم ہوا ےہ
 ۽ ةن فاد
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NEتا کک رھا  
 ال ًاقلطم رفاک نم ةملسملا جوزتت نأ زوجي الف: ةنحتمملا] 4 ےک نو

 تناك نإف ةرفاكلا نم ملسملا جوزت امأو ءینثو الو ينارصن الو يدوهي

 نح تكرّم اوُمكدَت الو » :ىلاعت لاق اهب جوزتي نأ زوجي ال هنإف ةينثو
 E یعنی
 گا كمل دلو رات یے او کر اوبل ل2 كرتا
 امأو ۲٢٢٢[ ةرقبلا] ندا َةَرْفْعُمْلاَو ِدَنَجْلا ىلإ أ ا وعدي ها ران ل ثرعدا

 نأ طرشب اهجوزتي نأ ملسملل زوجيف ةینارصن وأ ةيدوهي تناك اذإ
 بكل اونو نیلا ماعطَو # :ىلاعت هلوقل كلذو اهضرع يف ةفيفع نوكت

 وأ نیلا ني ٌتتَصْْلَو کیلا نو تتصل مط لح مماعطو ہل لج
 ءانزلا نم تافیفعلا نه تانصح او 105: ۂدئالا] € کلک نم َبتكْلأ
 اهجوزتي نا ملسملل زوجي ال نادخألا ذختت وأ حفاست يتلا ةينارصنلاف

 ةأرملا نأل ءاهضرع يف ةفيفعلا ةینارصنلاو ةيدوهيلا جوزتي نأ زوجي امنإو
 ناطلسلا نوكيف هتطلس تحت يهو ملست امبرو ءلجرلا ةرطيس تحت

 ىلع رفاكلل ناطلسلا دوك دا نا فالخب ةرفاكلا ىلع ملسملل

 (اليبس مولا لع َترفکلا لا َلَعَجي نول :ىلاعت هلوقل ةملسملا
 نإف «رافكلاو یل ید يس[ ب اذهف ١51١[ : ءاسنلا]

 اهجوزتي نأ ملسملل زوجي الف ةدترم وأ ةدحلم وأ ةینثو ةأرملا تناك

 ةفيفع ينعي ةنصحم نوكت نأ طرشب زاج ةيباتك تناك نإ امأو « ًاقلطم
 نأل ةصرفلا اهل حاتتف ملسملا لجرلا ةطلس تحت لخدت اهنأل انزلا نع

 .ملست
 مهنم ةءاربلاو رافكلا ريفكت ىلع ةبترتملا ماكحألا نمو : ًاسماخن
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 ال يذلا ملسملا ىلع بجيف «مهدالب نم ملسملا ىلع ةرجملا بوجو

 ايم ينلا رجاه امك نيملسملا دالب ىلإ رجاهي نأ هنيد راهظإ ىلع ردقي
 ندب ال ناك اد نافكلا دوا قا ب الو: مس ا رات هالا

 مهو نیلا نإ : هناحبس لاق قرجملا ىلع ردقي وهو هنيد راهظإ ىلع
 لك مف اولاک ١ ةرجهلا اوكرت نيذلا ءالؤه € مہیا حيِلاَط ةكيكملا

 كيا ابق ار تا شا نكت ملأ ولات فلا لد َنيِفَحضَتَسُم اک اولاق

 ندلولاو ءاستلاو لاجلا تره فما 22020 اربصَم ٌت٥َاَسَو 722۲

 نےاس ع ديلا ب تن هع حلا
 هنإف رجاهي نأ عيطتسي ال يذلاف (-۷) ءاسنلا] € ايل اروع اوقع ہا

 ميقي نأ هل زوجي الف «:ةرجه ا هيلع بجتف عيطتسي يذلا نكلو «روذعم

 '''؛ نيكرشملا رهظأ نيب میقی نمم ئرب انآ :  يب لاق نيكرشملا رهظأ نيب
 ةنيرق ةرجهلاو « رجاهي نأ هنيد رهظي نأ ىلع ردقي ال يذلا ىلع بجيف

 ا یس سہ ںی و
 0 یک

 :۲٠۸[ ةرقبلا] کا لیس ليس ىف اود ھلو أورحاَه اواو یا 77 5

 دقو :(4ا/860) يئاسنلاو )1١4(. يذمرتلاو ء(٢٢٦۲) دوادوبأ هجرخا )١(

 .يراخبلا هخيش نع هلقنو لاسرإلا هيف يذمرتلا حجر

 » : خيشلا لآ نسح نب نمحرلادبع خيشلا نبا قاحسإ ققح ا ةمالعلا لاقو

 2 ؛ثيدحلا لوصأ ءاملع اهفرعي ةددعتم ووجو نم ةجح وهف ًالسرم حص نإ
 _ رثكأب ثيدحلا اذه دضتعا دقو ,ةجح وهف ِدحاو دهاشب دضتعا اذإ لسرملا نأ

 لوصأو عرشلا يف تايلكلا عم تامکح ا تايآلا هل دهشتو ءًأدهاش نيرشع نم

 .ةيادملا ةبتكم .ط (٢٢ص) «دمحألا قيرطلا كولس» .ها . «ملعلا لهأ اهملسي



 مالسأإلا ضقاون حرش يف سورد

 دالب ىلإ رفكلا دالب نم لاقتنالا يهو مالسإلا يف ميظع اهرمأ ةرجح لاف

 .نيدلاب ًارارف نيملسملا

 رافكلاو نيكرشملا ةءادب مدع رافكلا ريفكت ىلع بترتي امو : ًاسداس

 اوملس نإو «مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا اوأدبت ال ١ : 45 لاق ءمالسلاب

 . ١ مكيلعو : اولوقف

 اذإ» : ل لاق ,قیرطلا مه حسفُي الو سلاجلا يف نورّدِصُي ال : ًاعباس
 روبعلا نم نوعنمي الف ''" هقيضأ ىلإ مهورطضاف قيرط يف مهومتيقل
 ملسملل حسفي امك رورملا يف نومدقيو مهل حسفي ال نكلو رورملاو
 .مهناهأ هللا نأل مه ةناهإ قيرطلا بناوج نم نوتایف نوكرتي نكلو

 تو رجب وہ

 ماركلا دج ملا اور شی الف 2 EA | اوم مت اتا ٭

 نإ َءوِلْضَف نم ا ب 0 اد مهما دن

 ةيآلا هذه تلزن املف [۲۸: ةبوتلا] ميكح يلع هلآ تإ 2ك

 ماعلا اذه دعب جحي الأ جح ا مسوم يف يداني ::ةنعت ًايلع يب ينلا لسرأ

 كلذ نم مرحلا لوخد نم اوعنُمف '''نایرع تيبلاب فوطي الو كرشم

 )١( ملسمو ء((۱۱۰۳) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرحخأ )5١171(.والترمذي )

 ٣۲ء دوادوبأو )٥۲۰۵( دمحأو « ر ةريره يبأ ثيدح نم )۷0٦۷( «

 حيحص نسح ثيدح اذه ) : يذمرتلا لاقو « .

 ملسم هجرخأف « مكيلعو : اولوقف اوملس نإو » ےظفل امأو )۲۱٦٢(؛

 دوادوبأو ء(١١١٦٦۱) يذمرتلاو ) )07١57.امهنع ہللا يضر رمع نبا ثيدح نم

 ) )۲ملسمو ء((۹٦۳) يراخبلا هجرخأ ) )۱۳٣۷شا ةريره يبأ ثیدح نم .
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 رس ماو جم | سس 5 ا « 0

 تودرشملا امُتِإ 0 :ی اعت لاق ةعاسلا مایق لإ مهعنم رمتسیو خیراتلا

 لوخد نم مهعنم دوصقملا سيلو « # مارسحآآ َدِجْسَمْلأ اوري الف س

 اوري الف # هلك مرحلا لوخد نم مهعنم لب طقف مارحلا دجسملا

 . همام دب مارل د ا لا

 رمألا يلو مزلي هنأ رافكلاو نيكرشملا ريفكت ىلع بترتي اممو : اعسات

 ةلاسرلا عبنم برعلا ةريزج نأل ؛" برعلا ةريزج نم مهجارخإ

 نونكمي الف مالسإلا نيد ريغ رخآ نيد اهيف ىقبي نأ زوجي الف ةوعدلاو
 وأ ةراجتل نيرفاسم اوتأ نإ امأ «ةمئاد ةفصب ةيبرعلا ةريزحلا ىنكس نم

 هنسحي ال لمعل نوملسملا مهمدقتسا وأ تامهملا نم كلذ ريغ وأ ةرافسل

 رارقتسالا نم اونكمي نأ عونمملا امنإو .كلذ نم عنام الف مهريغ

 اوجرخأ ) : هلوم دنع لاق ع ىبلا نأل برعلا ةريزج 2 كلمتلاو

 يف ىقبي ال » : ل لاقو ء '''؛ برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهبلا

 داحآل زوجيالف نيملسملا رمأ يلو صاصتخإ نم اذهو :انه ًاقلعم انخيش لاق )١(

 جراوخلا يأرب رثأت نمو بابشلا نم ةلهجلا نآلا هلوقي امك مهجارخإ سانلا

 ءالؤه اهنكسي يتلا ينابملا نورجفیو نينمأتسملاو نيدهاعملا نولتقي اوراصف

 دقو دوهعلا نونوخيو نيملسملا ةمذب نوردغيف نونمأتسملاو نودهاعملا راشکلا

 .(ةنجلا ةحئار حري مل ًادهاعم لتق نم ) : لگ يلا لاق

 : اهنم ثيداحألا نم ةلمج يف كلذ درو (؟)

 ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ » : ظفلب امهنع هللا يضر سابع نبا نع -
 . (۳۰۲۹) دوادوبأو ء۷١٦۱) ملسمو ء((٣٣۳۰) يراخبلا هجرخأ «برعلا

 مل ةريزج نم یراصنلاو دوهيلا نجرخأل ١ : ظفلب يث باطخلا نب رمع نع -



 ےہ مالسإلا ضقاوذ حرش يف سورد

 دوهيلا جرخأف يب هتيصو ثا رمع ذفنف''( نانید برعلا ةريزج

 ًاتقؤم ًالوخد اولخد اذإ امأو ءمهالجأو برعلا ةريزج نم ىراصنلاو

 راهظإ نم نونكمُي الف برعلا ةريزج يف ةرافسل وأ تامهملا نم ةمهمل

 رصقي امنإو «نيملسملا دالب يف سئانكلا ءانب نم نونّكمُي الو «مهرئاعش
 دالب يف مهرفك نورهظي الو ةتقؤملا مهتماقإ نكامأ يف مهنيب مهرمأ

 مهنيب كلذ نوكي لب «سوقانلا اوقدي وأ بيلصلا اوبصنيف «نيملسملا
 دوهيلاب ًاصاخ سیل اذهو « نيملسملا دالب يف اذه رهظي الو مهتماقإ ةدم
 ءانب نم نونكمي ال مهريغو روبقلا ةدبع نيكرشملا لك لب ىراصنلاو

 ةالو ىلع بجيف روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نم نونكمي الو .ةحرضألا
 يف هكرش راهظإ نم نكمي ال كرشم لكف «ةحرضألا هذه مده نیملسلا

 .(۳۰۳۰) دوادوبأو ء(۱۷۷) ملسم هجرخأ (ًاملسم الإ عدأ ال یتح برعلا -

 لهأو زاجحلاو دوهيلا اوجرخأ » ظفلب يفي حارجلا نب ةديبع يبأ نع

 هححصو )۱٦۹١( و )۱٦۹١( لمحأ هجرخأ « برعلا ةريزج نم نارجن

 .ينابلألا

 ال » ظفلب اهنع هللا يضر ةشئاع نع )۱۰٦١( طسوألا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 مقر (۱۰۷ص) لاومألا يف ديبعوبأ هجرخأو «« نانید برعلا ةريزج يف كرتي

 (۸۹۲/۲-۸۹۳) أطوملا يف كلامو ؛«عمتجي الا ظفلب رمع ىلع ًافوقوم (۷۲)

 يف نانيد عمتجي ال ١ : لاق لب ہللا لوسر نأ ًالسرم يرهزلا باهش نبا نع
 نب رمع كلذ نع صحفف : باهش نبا لاق : كلام لاق « برعلا ةريزج

 يف نانيد عمتجي ال ١ : لاق يك هللا لوسر نأ نيقيلاو جلثلا هاتأ ىتح باطخلا

 .ط (۳۱۱-۳۱۳ /۱۲) ديهمتلا :رظناو .ربيخ دوهي ىلجأف « برعلا ةريزج

 . ةثيلحلا قورافلا
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 . نيملسملا دالب

 مهيلع ءانثلا مدع رافكلاو نيكرشملا ريفكت ىلع بترتي امو : ًارشاع

 فيكف ب هلوسرو هللا ءادعأ مهو مهمذ ىلاعت ہللا نل ؛ مهحدمو

 ةلماعم نسح مهدنعو ةئامآ مهدنع : لوقی سانلا ضعبف ؟مهحدمت

 : لوقنف « اذكو شغو ةنايخ مهدنع نوملسملا : لوقيو مهيلع ىنثيو
 ءضرألا لهأ لضفأ مهف شغو صاعم مهضعب دنع اوناك ولو نوملسملا

 تافصلا نم ءيش مه ناك ولو لو هلوسرو ہللا ءادعأ مهف رافكلا امأ

 بجي امنإف ,مهمذ هللاو مهحدم زوجي الف مهايند يف اهب نولماعتي يتلا

 . لجو زع هللاب مهرفكل مهمذن نأ انيلع

 هبشتلا ميرحت : رافكلاو نيكرشملا ريفكت ىلع بترتي امو : رشع يداح
 دشآ مهتادابع يف مهب هبشتلاو «مهب ةصاخلا مهدئاوعو مهسابل يف مهب

 مهريفكت عورف نم اذهو ''6 مهنم وهف موقب هبشت نم ١ : الگ لاق
 ولو «نطابلا يف مهتبحم ىلع لدي رهاظلا يف مهب هبشتلا نأل ؛مهتاداعمو

 اوزتعي نأ نيملسملا ىلع بجيف «مهب هبشت ام مهضغبي ملسملا ناك
 نم دشأو ةصاخلا مهدئاوعو مهسبالم يف رافكلاب اوهبشتي الو مهنيدب

 نم مهدنع ام هبشي ام انئيد يف ثدحن نأب مهنيد يف مهب هبشتلا كلذ

 نحنف «حيسملا دلومب نولفتحي نيذلا رافكلاب هبشت اذه «دلاوملا لثم عدبلا
 . مهب ةصاخلا مهسبالمو مهتادابعو مهئاداع يف مهب هبشتن ال

 زوجت ماكحأ كانهف ءمهعم هب لماعتلا زوجي ام فرعن نأ يقب

 يه امتإو ةبحملا نم تسيلو ةالاوملا نم تسيل اهتأل رافکلا عم اهتلوازم

 هححصو « امهريغو )5١7١( دوادوبأو /ملاة ه8١١) دمحأ هجرخأ )١(
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 : اتل زوجیف :ةكرتشم ا عفانملا نمو ةحابملا رومألا نم

 . مهعم يرتشنو عيبنف ةراجتلاب رافكلا عم لماعتن نأ :ًالوأ

 دنع سیل لامعأب مايقلل مهرجأتسنو مهتاربخ نم ديفتسن نأو :ًايناث
 ةصاخلا انرومأ ىلع مهعلطنو مهرجأتسن الو « اهب موقي نم نیملسلا
 اهب نوموقي لامعأل مهرجأتسن امنإو نيراشتسم وأ ءارزو مھذختن ناک
 رجأتسا ي5 ينلاو ء عناصملاو ينابلاك نيملسملا رس نع نوديعب مهو
 هلديل طقيرأ نب هللادبع رجأتساف ةرجه ا رفس يف قيرطلا ىلع هلدي ًارفاك
 الأ طرشب مهتاربخ نم دیفتسنف « ''”تيّرخ ًايداه ناك هنأل قيرطلا ىلع
 .انرمأ ةناطب نمو انرارسأ نم مهنكمن

 ةحلصم كلذ يف ناك اذإ تادهاعملا مهعم دقعن نأ زوجيو :ًاثلاث

 نيكرشملا حلاصو « "ةنيدملا يف دوهيلا ايب ينلا حلاص ادقف ,نیملسملل

 نوعيطتسي ال نيملسملا نأ و اکا مل لام اذ هني يدا يف

 نم كلذ يف ام مهتحاصمو مهتنداهمو مهتدهاعم زوجتف رافكلا لاتق
 قولا ما

 )١( يراخبلا هجرخأ )۲۲٦٢٢ء  )۲٢٦٢اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم .

 . (17١؟5/7) داعملا داز : رظنا (؟)

 روسملا نع (۲۷۳۲) و (۲۷۳۱) مقرب يراخبلا ًالوطم ةيبيدحلا ةصق جرخأ (۳)

 نع (۱۷۸۴)و «فينح نب لهس نع (۱۷۸۵) ملسمو «ناورمو ةمرحم نبا

 . مهنع هللا يضر سنأ نع (785١)و ء ءاربلا

 قلعتي ام امأو » : (”77/7) حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق :ةدئاف )٤(

 يأر ىلإ عجار كلذ لب هريغ زوجي ال مولعم اهل دح ال هيف ةعداوملاف داهجلاب
 . ها. « نيملسملل طوحألاو ظحألا ہاری ام بسجب مامإلا



 مالسإلا ضقاوث حرش يش سورد [54]

 ےہ یک مسو e ہہ << صر ى 2 ےک ےک رش ےک ر 72 و رس 2 <تع

 مل اوطسقتو مهورت نأ متن د رو دلا يف مولف مل نيل نع

 نيملسملا عم ًاليمج اولعف اذإف [۸: ةنحتمملا] 4 َنيِطيْقَمْلا بحي هلأ َّنِإ

 وه امنإو ةبح ا باب نم اذه سيلو مهنوئفاكيو ليمجلا نودري نوملسملاف
 نأ ريغ نم هب ربي نأ هدلو ىلع بجي رفاكلا دلاولاو « ةأفاكملا باب نم

 ہک رص ا ےس ھم چ ر ےس ر حرص ےص ےہ وت حلم  پےےرص رےہ 35

 نهو ىلع انهو ممأ هتلمح هيدلاب نلضرالا اًنيَصوو# : ىلاعت لاق «هبحي
 ےع ل رپ ے یت سماح ہے وس ےر 7 حض ےک ےہ | رح ےس

 و و مر طر ےہ اک ہہ وو حصص سس ل ہ ھا 7 و

 ایدلا يف امھبحاَصو امھعِطت الف ملِع ءوب كل سیل ام ب كرشت نأ ع
 5 سے ص مع رم مح ےس یت طع وس

 دلولا ىلع بجيف :٠٤-٠١[ نامقل] € لإ باَنَأ ْنَم لبس عبَتَاَو اًمورعم
 مده د ےک 5 ہم

 اموق دت ال ٭ هبلقب هبحي ال نکل ارفاک ناك ولو هدلاو ىلإ نسحي نأ
 أاًوناَكح لو ُةَوُسَرَو ها سس نم تودآوي خلا ہیلو شاپ تیشہ
 ةنسحلا ةلماعملاو ءىش ةدوملاف [؟؟: ةلداجلا € ٌمُهَءآَنَبَأ وأ ْمُهَءآَباَ

 تءاج ىمأ نإ : هل تلاقف ی ہللا لوسر ءامسأ تءاجف لاملا نم ائيش

 یلص «معن » : لاق ؟اهلصأفأ  ةلصلا يف ةبغار ئے ةبغار یھو

 نیب لدابتلاو تآفاكملاو ةیراجتلا تالماعملاو ايندلا رومأف ء'''اكمأ

 ليثمتلا كلذكو « نيدلا سمت ال ىتلا حلاصملا يف رافكلاو نیملسلا
 ینلا ىلإ نولسري نوكرشملا ناك «هب ساب ال تارافسلا يف يسامولبدلا

 نوضوافتيف دجسملا يف وهو هيلع نولخديو هعم نوضافتيو لسرلا ة5
 نيب ةحابملا حلاصملا نم ىه امنإو ةالاوملا نم تیل رومأ ہذھف «هعم

 ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح نم )۱۰۰۳١( ملسمو ؛(041/4) يراخبلا هجرخأ (۱)

 .امهنع هللا يضر
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 طلخي سانلا ضعبو ءاذهو اذه نيب قرفن نأ بجيف « رافکلاو نيملسملا
 ہللا نأل ء رافکلا ةدوم زوجت : لوقي نم مهنمف ءزوجي ال امو زوجي ام نيب

 مدعو مهتبحم زوجتف تايباتكلا نم جوزتلاو مهعم لماعتلا انل حابأ

 : لوقي يذلا يلاغلا طرفملا هلباقم ينو ؛ طّرفم اذهف .مهنيبو اننيب ةقرفتلا
 ةافاكمب الو ةرافسب الو ةراجتب ال ًالصأ رافكلاب لاصتالا زوجي ال
 . ةالاوملا نم اذه نأل ناسحإلاب

 نیب ءاذهو اذه نيب قرفلا بجيف «ةالاوملا نم سيل اذه : هل لوقتف

 .طيرفت الو ولغ هيف سيلو طسو نيدلاف «يفاجلاو يلاغلا

 زوجي ال امو اهنم زوجي ام رافكلا عم تاقالعلا هذه فرعن نأ بجيف

 ريغب نيدلا رومأ يف ملكتي نم هيف رثك يذلا نامزلا اذه يف ًاصوصخ

 فرعي نأ ملعلا بلاط ىلع بجيف ؛ ىوه نع نيدلا يف ملكتي وأ «ملع
 ةديقعب قلعتي هنأل مهم رمأ اذهو ءرومألا هذه يف يعرشلا مكحلا

 ملسملا .

E E 
 : ةلئسألا ٭

 ؟ دترملا رفاكلا مآ يلصألا رفاكلاب صاخ رفاكلا ريفكت له: لاؤس

 هدترملا رفاكلاو ىلصألا رفاكلا 2 ماع رافكلا ريفكت «معن : باوج

 بات نإف باتتسی دثرملا رفاكلا نأ الإ ءةدحاو ةلماعم نولماعي مهلكف

 كرتي الف دترملا امأو «هتدهاعم زوجتف ىلصألا رفاكلا امأو «لتقي الإو

 ہنأل هلتق بجيف قحلا فرع امدعب اهيلع ىدتعاو ةديقعلا دسفأ هنأل

 هتاسلي ظفلتي ملو هيلق 2 نيكرشملا رفك 2 کش نم له : لاؤس



 مالسإلا ضفاوت حرش يف سورد ۹ز

 ؟ سفتلا ثيدحو اذه نیب قرفلا امو 5رفكي

 مأ رافك مه له نيكرشملا يف ددرت اذإف «بلقلاب نوكي كشلا :باوج

 ريغ نم سفنلا ثيدح امأو « دشأ رمألاف ظفلت نإو «كلذب دتري هنإف ال

 .رضيال هنإف كش

 ىراصنلاو دوهيلا نإ لوقي نم ةيئاضفلا تاونقلا 2 دجوی : لاؤس
 ؟ نورفكي له ؟ءالؤه مكح امف « ناميإلا 4 انناوخإ

 :كلذب نورفكي مهنإف انناوخإ ىراصنلاو دوهيلا نإ لاق نم : باوج

 امأو هرفكب مكحُي هنإف رصأ ناف هل نيب هنإف ًالهاج لئاقلا ناك اذإ الإ
 . هيلع هللا بات بات اذإ

 اورفکت ال : لوقي نم مهنمو ؟نيعملا ريفكت 2 طباضلا ام : لاؤس
 . ہرفکی ام انل ققحتي ىتح هنيعب ايدوهي ناك نإ صخشلا

 هللاب كرشأ نمو «رفكلاب هيلع مكحي هنإف رفكلا رهظأ نم : باوج
 رفكلاب هيلع مكحت تنأف رانلاب هل مزجت ال نكلو ؛كرشم هنأب هيلع مكحي
 هنأ هيلع مكحت ال تنأف ةرخآلا يف امأو .هنم ردص ام بجومب ايندلا يف

 نیب طلح دق لئاسلاف «يردت ال تنأو بات دق نوكي دقف «رانلا لهآ نم

 .نيعم ىلع رانلاب مكحلا ةلأسمو ريفكتلا ةلأسم : نيرمألا

XE FF FF 



 مالسالا ضفاون حرش يف سورد

 عبارلا ضقانلا حرش يف سماخلا سردلا

 وأ هيده نم لمكأ 4َ لوسرلا ريغ يده نأ دقتعا نم : عبارلا : لاق

 ىلع تيغاوطلا مكح لّضفي يذلاك ؛ همكح نم نسحأ هريغ مكح نأ
 . رفاك وهف همكح

 :حرشلا

 نأ دقتعا نم » : - مالسإلا ضقاون نم  عبارلا : هللا همحر لاق

 نم نسحأ هريغ مكح نأ وأ ؛هيده نم لمكأ ء٤ لوسرلا ريغ يده
 :نيتلأسم ىلع لمتشي اذه ( خلا...همكح

 نم لمكأ يب لوسرلا ريغ يده نأ دقتعا نم ١ : ىلوألا ةلأسملا

 هللا ىلإ هتوعد يف اهيلع ريسي ىتلا هتقيرطو هنيد لوسرلا يدهو « هيده
 لاق امك ايده سانلا لمكأ وه يب لوسرلا نإف «هقالخأ ينو هميلعت يفو

 دمحم يده يدهلا ريخو ہللا مالك مالكلا ريخ نإ» : يب لوسرلا

 عمو سانلا عم هتلماعم ثيح نم ايده سانلا لمكأ وهف ““ اپ
 مهوعديو قلماعمل ا نسحأب مهلماعي هنأ سانلا عم هيده ناكف «نيوعدملا

 4 ٍوِيِظَع يلح ىلع َكَّنإَو 8 : العو لج هللا لاق امك «ةقيرط نسحاب
 ام تہ وکو هَل تنل هلا و رقم اَمِِو » : ىلاعت لاقو « 14: ملقلا]

 ص طے

 4 کلا مشوا مكَريفتَساَو مع ثقل كوخ نب صال بلقلا طب روو ےک
 ام ةقیرط نسحأب سانلا ملعي ناك ءب هقلخ اذهف ۱٥۹[ :نارمع لآ]

 يف امك ميلعتلا يف بضغلا وأ ةظلغلا لمعتسي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 هلوب لمكي ىتح هوكرتي نأ مهرمأف دجسملا يف لابو لخد يذلا ةصق

 )١( امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع (8717) ملسم هجرخأ .



 مالسالا ضفاون حرش يف سورد ۱ 9۹۸

 مل دجاسم ا نإ » : هل لاقو هاعد مث هيلع بصف ءام نم بونذب رمأ مث

 عئاقولا نم كلذ ريغو 26 لجو زع هللا ركذل تينب امنإو ءكلذل ني

 .يده لمكأو ةقيرط نسحأب سانلل هميلعت يف ةي اهيف لماعتي ىتلا

 تو لمحتی ناك ام ًاضيأ كلذ نمو

 هنإف ہللا مراحم تکھتنا اذإ ام أ ءیيسللا ىلع ملحي ناکو اگ هقح يف

 ءيش اذهو ہل بضغي ناك امنإو هسفنل بضغي ناك ام هنإف هلل بضغي

 . "146 هتنس يف هنع تباث

 لوقلا يف يب ىنلا ىلع ظلغأف ًانْيَد هاضاقتي لجر هءاج ام كلذكو
 رمأ مث « ًالاقم قحلا بحاصل نإف «هوعد ١ : ب لاقف هب ةباحصلا ٌمهف

 مكريخ ١ : لاقو ةدايز هاطعأف ايب ينلا ىلع هل ام ًاریخ ىطعُي ناب ا
 7 ( ءاضق مكنسحأ

 لهأ عم لماعتي ي٤ ناك :ہتیب لهآ عم هلماعت يف ی هيده كلذكو

 مكريخ انأو .هلهأل مكريخ مكريخ ١ :لوقيو « ةلماعملا ريخ هتيب

 ئ لوسرلا يواسي دحأ الف هتريس نم فورعم ءيش اذهو «“«يلهأل

 كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۸۵((۲۸) ملسمو «(۲۱۹) يراخبلا هجرخأ )١(

 ر ربع ےس

 تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۲۳۲۷) ملسمو ء(٦٦٦٦) يراخبلا هجرخأ(1)

 مقتنيف هللا ةمرح كهتنُت نأ الإ طق ءيش يف هسفنل هللا لوسر مقتناامو » :

 . « هلل اهب

 . تاس ةريره يبأ ثيدح نم )١11١1( ملسمو ((7120) يراخبلا هجرخأ (۳)

 ظفللاو ةشئاع نع (۳۸۹۵) يذمرتلاو «ةريره يبأ نع )۷٢( دمحأ هجرخأ )٤(

 .هللا همحر ينابلألا هححصو (بيرغ ْنسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو .هل



 Kı مالسالا ضقاون حرش يف سورد

 نم نسحأ ًادحأ نأ معز نمف ؟ هنم ًاريخ نوكي فيكف «هیده يف

 . ةلملا نم جرخملا ربكألا رفكلا رفك دقف ايده يي لوسرلا

 نم نسحل يئ لوسرلا ريغ مكح نأ دقتعا نم » : ةيناثلا ةلأسملاو

 ةالصلا هيلع همكحف هللا نع غلبم هيَ لوسرلا نأل ؛( رفك دقف همكح

 ارا نإ : ىلاعت لاق امك -لجو زع - هنآ نم روان کار

 1١[« 8: ءاسنلا] © ُه "+0 2 نالا نم کک ا یَحلاب بتكلا كيإ
 ھ7۶ ر

 اپ لوسرلاف ۰ ةدئاملا] € هلأ لر اکب مهيب حا ِنَأَو # : ىلاعت لاقو

 ا ٭ : لاق لب ءتیأر امب : ہہم رو روپ كحال

 نام لاق اھ ما سال ملا 7 > همكح لبقت بجیف € لَا كرا

 اوٹ ال هذ تب ركب اف وک یح و مڑ ال كرو الم
 اي وهف ٥٦ ءاسنلا] < اميل اوملسو َتْيَصَق يصف ام اجرح مهِسْفتأ ف

 هللا نإف تاداهتجإلا ضعب يف أطخأ ولو-لجو زع - هللا مکح يضقي

 ىلع ضارتعالا زوجي الو باوصلا هل نيبي لب « أطخلا ىلع هرقيال

 :ةلوسرو هللا یضق اِ تے.

 4 ايام عر او اور هنا وق یم و مهم نر مش 22.

 2ع دنع کلہ امو ا دش لورا كلا ا : ىلاعت لاقو [17:بازحألا]

 امو : ىلاعت لاقو ء[۷: رشحلا] < باميلا دیس هللا َّنِإ مَا اوفَتاو وهن
 للي هتنسف [7-4: مجنلا] 4 بیل كي ىو الا وه نا يل یوم وها نع قطتي
 دعب يناثلا ردصملاو يحولا يهو نآرقلا رسفت ةنسلاو لا نم يحو

 کک لوبقك اطوبق بجو < نآرقلا مارتحاك اهمارتحا بجيف نآرقلا

 هلا اونو -هيوسرو ہللا يدي نیب اومدم ال وماء َنيذَلا اہاتبڑ٭ : ىلاعت لاق امك

 . [١:تارجحلا] ہیلع مئی تک نإ



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد ست

 لوسر ةئس نمو هللا باتك نم ماكحألا یقلتی نأ ملسملا ىلع بجیف

 لب « هناسحتسا وأ «ليلدلا نع درج ا هيأرب ءيش يف مكحي الو يب هللا

 . يَ هلوسر ةنسو هللا باتك نم ماكحألا ىقلتي

 نمف ء ءَ هلوسر لوقو هللا لوقىلع نالف لوق مدقي نأ هل زوجي الو

 . لَك هلوسرو هللا يدي نیب مّدق دقف كلذ لعف

 فلاخي ام هريغ يأر لبقي نأ وأ «هركفو هلقع لمعي نأ هل زوجي الو
 لپ هلوسر ةنسو هللا باتك

 ام نأو «باوصلاو قحلا وه لپ هلوسرو هللا مكح نأ داقتعا بجو

 .ملسملا اهدقتعي ةديقع هذه ءلطابلا وه امهفلاخ

 ضقاون نم اذهو ءرفك دقف همكح نم نسحأ يب لوسرلا ريغ مكح

 . مالسإلا

 .هللا لزنأ ام ریغب مكحلا ةلأسم

 نامز يف ناك ةئسلاو باتكلا مکح نأو ءريغت دق تقولا نأ معز نمو

 بساني مکحب ىتؤي نأ يضتقي رضاحلا تقولا يف لاح ا نأو ؛یضم دق

 . مالسإلا نيد نع ةدر هذهف ؛ نولوقي امك رضاحلا تقولا

 امناو تقولا اذه يف هب لمعلا بساني ال ةعيرشلا مكح نأ ىري يذلاف
 زع هللاب رفك اذهف -مهمعزب - تقولا بسانت ةمظنأو ماكحأب ىتؤي

 بجيو ةعاسلا موقت نأ ىلإ ناكمو نامز لكل ةحلاص ةعيرشلا نأل ؛لجو
 نمو وه هصقن نم اذهف اهتيحالص هل نیبتی مل ناك ناف ءاذه دقتعي نأ
 .ةعيرشلا صقن نم ال هكاردإ صقن

 قراسلا دي عطقو ينازلا مجرو دودحلا قيبطت نإ : لوقي نم كانهو



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 روطتملا نامزلا اذه عم بسانتت ال ةيساق ماكحأ هذه نإ دترملا لتقو

 .دودحلا قبطت نأ بساني الف مهوقعو سانلا راكفأ هيف تروطت يذلا

 يتلا تالاقملا هذهف ةیشحو هنأل لتاقلا ىلع صاصقلا ماقي نأ الو

 ضارتعا هنأل ؛ مالسإلا نيد نع ةحضاو ةدر نیقفان ا ضعب نم ردصت

 ةدر اذهف ءبسانم ريغو رصاق هللا مكح نأ رابتعاو هللا مكح ىلع

 . مالسإلا نيد نع ةحيرص

 مكحي نأو ةعيرشلاب مكحي نأ نيب ريخ هنإ : لاق نم كلذكو

 لوقي يذلاف ؛نيناوقلاب مكح ءاش نإو ةعيرشلاب مكح ءاش نإ «نيناوقلاب
 ءاش نم رايخ هيف سيل هللا مكح نأل ؛مالسإلا نيد نع دترم ةلاقملا هذه

 نج معا ندا + لافت لاق ا اف نو لأ
 الو «مزلم هللا مكحف [44: ةدئاملا] € مُهَءوَهأ يَ دو هلأ لأ اب

 امو # رايخلاب رمألا سيلف ؛ىلاعتو هناحبس هللا مک الا سانلا لص

 مهِرْمَأ نم ارم ور مم مم نکی نا ا مَا ةلوسرو هلا یضق اَذِإ وَنمْوُم الو نرمل ناک
 7 [۰]۳: سفر 4 انب اللض لص دقف ماوسرو هللا صحي نمو

 اوعضخي نأ مهلك دابعلا ىلع بجيف «ةدابعلا عاونأ نم عون هللا لزنأ

 الف ء هنم لضفأ وأ هيواسي ءيش ال هنأ اودقتعي نأو ءالعو لج هللا مكحل

 ريكفتلا ةيرحو يأرلا ةيرحك رارحأ سانلا نأو رايخلاب رمألا نأ دحأ نظي
 نيذلاف «نييناملعلاو نيقفانملاو ةقدانزلا ضعب هب يداني امم كلذ هبشأ امو

 هناحبس - ہللا مكح نولثتمي ال مهنأل ؛ اورفك دق ةلاقلا هذه نولوقي

 . - لجو زع - هللا مكح ىلع نوربكتيو- ی اعتو

 هب مازتلالا مزلي ال نكلو قح هللا مكح نإ : لوقي نم كلذكو
 ةحلصملا ىأر اذإ نامزلا عم ىشمتي نأو هريغب مكحي نأ ناسنإلل زوجيو
 ام ریغب مكحي نأ زوجي ال هنأل .مالسإلا نيد نع دترم اذهف «كلذ يف



 مالسإلا ضفاون حرش يف سورد اھت ۲

 «لطاب هنإف -لجو زع -هللا مکح ىوس مکح لکو . لجو زع هللا لزنأ
 اذإف ءالاكشإ لاكشإلا ديزي لب سانلا نیب لكاشملا لحي ال كلذ ًاضیأو
 مكح لبقي نأ الإ هعسي الف -العو لج - هللا مكح اذه نإ :اذهل تلق

 نأ نب كحل .هلوسرو ہللا ىلإ اوھد ادا تمل 1 ناک اَمَنِإ © هللا

 تہ ئے

 كقح نع لزانتت نأ تئش نإ نكلو !لبقت مل تئش نإو تلبق تئش نإ

 ء ةينوناقلا مکاح ا ىلإ بهذأو «لبقأ ام لوقت نأ امأ ءرخآ ءيش اذهف

 .مالسولا نيد نع ةدر هذهف

 هب ءاج امو ہللا لزنأ ام ريغب مكحلا زوجي ال هنأ دقتعا نم امأو

 و امرح لعف هنأ داقتعا عم هسفن يف ئوه هفلاخ هنكلو ال لوسرلا
 ناک عمطلا هلمح وأ« هللا مكح ريغب مكح نأ ىلع ىوهلاو ةوهشلا هتلمح

 دقتعي وهو ءلام اب ًاعمط هللا لزنأ ام ريغب مكحف لام وأ ةوشر هيلإ عفُذ

 . ا هلوسرو ہللا رمأل فلاخو صاع هنأ

 نأو ئطخم هنأ ىري وهو هبصنم يف ًاعمط ہللا لزنأ ام ريغب مكح وأ
 رفكلا رفكي امنإو ةلملا نم جرخملا رفكلا رفكي ال اذهف زوجي ال اذه هلمع

 « "امهنع هللا يضر سابع نبا لوقي امك -رفك نود ًارفك - ءرغصألا

 مکاح او ء((٤٤۱۱ )٤/ متاح تر ورم یم هجرخأ )١(

 :یمذلا هرقأو . ( هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو (۳۱۳/۲)

 مهريغو ءاطعو سوؤاط هتذمالتو سابع دت تے

 تابثإ دعب هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو . ريرج نبا ریسفت يف اهرظنا
 لبنح نب دمحأ كلذ ىلع مهعبتا دقو » : هتذمالتو سابع نبا نع رثألا اذه

 يمالسإلا بتكملا .ط ؟ 45ص ناميإلا . « ةنسلا ةمثأ نم هريغو
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 يف یوه ہللا لزنأ ام ريغب مكح نم ؛رفک نود هرفك نوكي يذلا اذهف
 واسم اذه نأ وأ هللا مکح نم نسحأ وأ زوجي اذه نأ دقتعي نأ ال هسفن

 بصنم وأ لام يف عمط هنأ وأ ءاذه ىلع هاوه هلمح امناو هللا مكحل
 ريغ نم هفرص يذلا اذه لجأ نم هيب هلوسرو هللا مكح فالخب مكحف

 نم ةريبك وهو رغصألا رفکلا نم وهو ًایلمع ًارفك ىمسي اذهف داقتعا
 هتديقع نأل ةلملا نم جرخ هنأب مكحي ال نكلو ءأدج ريطخو بونذلا رئابك
 ظ . ةيقاب

 ٌلهأ وهو داهتجالا يف أطخ ةجيتن هللا لزنأ ام ريغب مكح نمو

 هللا لزنأ اب مكحلا ديري وهف « ةنسلاو باتكلا ةفلاخم دمعتي ملو داھتجإال

 مكاحلا دهتجا اذإ » : يب ينلا لاق امك اذهف «باوصلل قفوي مل هنكلو

 هؤطخف 2(« دحاو رجأ هلف اطخأو دهتجا اذإو «نارجأ هلف باصأف

 ةعيرشلاب مكحي نأ ىلع صيرح وهو ءيشلا اذه دمعتي مل هنأل روفغم

 هداهتجا ىلع رجؤی اذهو ءقفوُي مل هنكلو يعرشلا مكحلا بلطي دهتجاو
 . أطخلا اذه دمعتي مل هنأل هل رفغيو هتينو

 ةلكشم يه ىلا ةمیظعلا ةلأسملا اذه يف ةيليصفتلا رومألا يه هذهف

 ۱ .نآلا رصعلا

 ضعب مهفي امك سيل هللا لزنأ اب مکح ا نأ ةلأسملا هذهب قلعتي امو

 ةيقوقحلاو ةیلا ا تاعزانملا يف مكحلا هنإ ةوعدلا ىلإ نوبستني نيذلا سانلا

 ء طقف مکاح ا يف هللا لزنأ ام مكحي نأ ءيشلا اذهب الإ نوبلاطي الو طقف

 يف ىرجت ىتلا تاموصخلا يف هللا لزنأ امب مكحي نأ بجي قح اذه معن

 )١( ملسمو ((7707) يراخبلا هجرخأ ) )۱۷۱٦يثبت صاعلا نب ورمع ثیدح نم .
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 سیل نکل ةعيرشلاب سانلا نیب تاعزانلاو تاموصخلا لحت نأو مکاح ا

 يه يتلا دئاقعلا يف هللا لزنأ اب مکح لا بجي لب ءاذه ىلع ًارصاق رمألا

 مكحي نأ دہالف اهيف نوفلتخم سانلاو «ةديقعلا ءيش مهأف ؛ءيش مهأ

 امأ «ةلطابلا ةديقعلا نم ةحيحصلا ةديقعلا مه نيبتف هللا لزنأ امب مهنيب

 سانلا اورفنت الو دئاقعلا نم هيلع مه ام ىلع سانلا اوعد:لاقي نأ

 لك راتخي نأ زاجأ نمو «لطاب مالك وهو زوجي ال اذهف «هثديقع هل لکو
 نع دتري اذهف داقتعالا يف رارحأ سانلا نأو اهديري ىتلا ةديقعلا ناسنإ

 ٠ .مالسإلا نيد
 يف يب هلوسر ةنسو ہللا باتك قفو ةديقعلا نوكت نأ بجاولاف

 .تافصلاو ءامسألا ديحوتو ةيهولألا ديحوت يفو ةيبوبرلا ديحوت

 الإ نوكت ال ةدابعلا نأب هللا لزنأ امب هيف مكحلا بجي ةيهولألا ديحوتف
 ءاذهب مکح ا نم دبال «ةلملا نم جرخي ربكأ كرش هاوس ام ةدابع نأو هلل

 نكيلف» : هل لاق نميلا ىلإ ًاذاعم لسرأ ام ايب ىنلاو .ساسألا وه اذهو
 20( ہللا لوسر دمحم نأو ہللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ

 ىلإ وعدي يكل هلسرأ لب ءطقف تاموصخ لا لصفي هنأ لجأ نم هلسرأ ام

 ادبت يهف لسرلا هب تأدب يذلا رمالا وه اذهو اهححصيو ةديقعلا

 ةديقعلا نييبت لب طقف تاموصخلا لح مهدارم سيلو «ةديقعلاب
 رفاك هنأ ةحيحصلا ةديقعلا فلاخ نم ىلع مكحيو ةحيحصلا

 نم ہللا ريغل رذن نم ہللا ريغل حبذ نم ہللا ريغ دبع نم :كرشمو
 نإو ؟ هللا لزنأ ام هيلع مکحیپ الو اذه كرتي لهف تاومألاب ثاغتسا

 . امهنع
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 ىلع هوكرتاو هللا لزنأ ام امهنيب اومكحا لاقي ةاش يف دحأ عم مصاخت

 هللا لزنأ اب مكحلا نم دبال ء زوجي ال اذهف ء ًاکرشم ناك نإو هتديقع
 . ةديقعلا يف ًالوا

 ةلزتعملاو ةيمهجلا ىلع مكحيف تافصلاو ءامسألا يف مكحلا كلذكو

 نالطب نيبيو هللا لزنأ اب ةئجرم او جراوخلاو ةيديروتالاو ةرعاشألاو
 سانلا اوكرتا : لاقي نأ امأ هيف عازن الف ةيبوبرلا ديحوت امأو مهدئاقع

 مهيلع لسرلا ةوعدل فلاخم اذهو ءركنمو لطاب رمأ اذهف مهدئاقع ىلع

 . م دمحم انيبن اصوصخ مالسلاو ةالصلا

 لهأ نيب «فئاوطلا نيب عازن اهيف لصح دق تافصلاو ءامسألاو
 اذه لحي نأ نم دبالف ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلاو ةنسلا

 امب مكحيو ہللا باتك ىلإ عجري نأب فئاوطلا هذه نيب لصح يذلا عازنلا

 سانلا كرتي الو :یطخلا اطخو بيصملا باوص نيبيو لجو زع هللا لزنأ
 . اهنود اميفو ةديقعلا يف لماش ہللا مكحو ؛مکح نودبو نایب نودب

 تادابع كانه نأل تادابعلا يف ةعيرشلا ميكحت نم دبال كلذكو

 يف لصأ امل سيل ةثدحم تادابع كانهو « ةنسلاو باتكلا ىلع ىشمتت

 هيف لصفو 44 هنيب دقو ءاهنالطب نايب بجي عدب هذهف ةنسلاو باتكلا
 ٠ : يلب لاقو ء '''؛ در وهف انرمأ هيلع سیل ًالمع لمع نم» : لاقف

 ("”( ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك ناف رومألا تاثدحمو مكايإو

 باتكلا قفاو امف «تادابعلا يف لجو زع ہللا مكح قيبطت نم دبالف

 زوجي الو «لطابوهف ةنسلاو باتكلا فلاخ امو «حيحص وهف ةنسلاو
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 ال سانلا اوكرتا لاقي نأو هنع يضاغتلاو رمألا اذه يف لهاستلا

 نأ ديرنو «سانلل ريخلا ديرن اننکلو رفنن ال نحن : لوقنف .مهورفنت

 مهترخآو مهايند يف مط حلصأ اذه نأل قحلا ىلإو باوصلا ىلإ اوعجري
 نم هيلع مه ام ىلع مهانكرت اذإ امأو < حيحصلا عامتجالا وه اذهو

 الب يبلاو « ةمألل شغ اذهف ہتافصو هللا ءامسأل ليطعتو كرشو ةعدب

 سٹ » : لاق ؟ هللا لوسر اي نمل : انلق ©« ةحيصنلا نيدلا ١ : لوقي

 . ''"( مهتماعو نيملسملا ةمئألو « هلوسرلو « هباتكلو

 نأل ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف هللا ىلإ مكاحتلا كلذكو

 مهيلع رکنی الو نوكرتي سانلا نوكف «هتيصعم نع ىهنو هتعاطب رمأ ہللا
 نم ٠ : ال لاق «ىلاعت ہللا مكح ليطعت نم اذهف نوهني الو نورمؤي الو

 عطتسي مل ناف «هناسلبف عطتسي مل ناف ہہدیب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر
 | . '''؛ ناميإلا فعضأ كلذو «هبلقبف

 رفكلاو كرشلا نود يه يتلا تافلاخملا رومأ يف ًاضيأ ينأي هللا مكحف

 امو «ةيصعم وه امو ةعاط وه ام نيبيو ءاهيف هللا مکح نایب نم دبالف

 ىتح فلاخملا دي ىلع ذخؤیو « كلذب مزليو ؛رکنم وه امو فورعم وه
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت اذإ امأ كاللا نم عمتج ا ملسي

 ركنملا اوأر اذإ سانلاف «حلاطلاو حلاصلا ًاعيمج عمتج ا كالم ببس اذهف

 سوأ نب ميت ةيقر يبأ ثيدح نم . )٤۹٤٤( دوادوبأو (۹۵) ملسم هجرخأ )١(

 ‹ يفر يرادلا

 هجام نباو ء(۵۰۰۸) يئاسنلاو ء(۲۱۷۲) يذمرتلاو ء(۷۸) ملسم هجرخأ (؟)
 . ات يردخلا دیعس يبأ ثیدح نم (۱۳۷۵)
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۰ 

 .هدنع نم باقعب هللا مهمعي نأ كشوي هوريغي ملو

 تاعزانملا لئاسمب ًاصاخ سيلو ماع هللا لزنآ امي مكحلاف

 دئاقعلا رومأ امأو «سانلا ضعب نظي امك طقف لاومألا يف تاموصخلاو

 ف ا اذه كيري اف لع یم كيوب راع لك درک نيالا
 .اهنم رثكأ وه امو رومألا هذه لكل لماش هللا مكحف . ًادج ٌربطخو

 نو مهامعأ نم اذهو هللا لزنأ امب اومكحي نأ ماكحلا ىلع بجيو

 تسال اوون نأ مرمي ہللا َّنإ## ٭ : ىلاعت لاق هللا مكحم سانلا اومزلي

 أ ین ديب رکظوی امین هللا نل ِلدعلاپ اوم نأ سالا ںیہ ءتمکح ادو اهلها كلِ

 قتلا ةيآلا نیموکح ا يفو ءماکح ا يف ہذھ[۸٥: ءاسنلا] 4 اريِصَب امي ناك

 A نا نی ان يزل ؛ 9 5 : ىلاعت لاق 0 اهدعب
 و
 ہو

 .نيموكحملا يف هذهف 104: ءاسنلا] € بواب ٌنَسَحَل و

 . ه6 هلوسر ةنسو هللا باتك لإ اومکاحتی نأ مهيلع بجيف

 نأ ةيعرلا ىلع بجيو هللا عرشب اومكحي نأ ماكحلا ىلع بجيف

 نيناوقلاو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ زوجي الو ہللا عرش ىلإ اومكاحتي

 10 كيل اس e CS ات": 7
 أ رک رک جیسے

 هب اورْفكَي نأ أ
 2 حرص

 ا اا وشير کک نم لا

 آم کر اولا مک لی کرت اج ا تے ُنيَكلَا ديرو
 42 ادردذُم كن َتوُدْضَي بق کلا و

 تلصح هنأ مولعم وه امك ةيآلا هذه لوزن ببسو :٦٦٦-1٦[ ءاسنلا]

 _ نيبو نوملسم مهنأ نومعزي نيذلا نیقفان لا نم لجر نیب ةموصخ
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 ذخأي ال ًادمحم نأ هملعل دمحم ىلإ مكاحتن :يدوهيلا لاقف «يدوهي
 هنأل . يدوهيلا فرشألا نب بعك ىلإ مكاحتن : قفانملا لاقو .  ةوشرلا

 َكِإ رت ملأ 8: ةيآلا هذه هللا لزنأف ؛نمؤم هنأ همعز عم «ةوشرلا ذخأي

 8 رکیر كيم نارا موكل ا د اوتماَء بهَا ہرن اا

 ريغب مكحي نمم هريغو '''فرشألا نب بعك وهو تولا لإ أومكاحتي
 .توغاط وهف ًادمعتم هللا لزنأ ام ريغب مكح نم لكف « هللا لزنأ ام

 أورفُكَي نأ اورا دقو # قحلا نع جورخلا وهو نايغطلا نم توغاطلاو

 لإ ولا نک لق اکا ل اذ هيب الكس مهل نأ طلا دريو ب

 چک ادو رو ےہ یف یس وج يقفل تار ل 0000

 4 رت رکا شق کپ قع توی ا کیو کل :هلوق ىلإ

 ةنسلاو باتکلا نم هب ءاج ام نومكحيو هتايح یف ق لوسرلا نومكحبف

 )١( مقر (۹۹۱/۴۳) متاح يبأ نباو ء(٥/۱۸۵) ريرج نبا هجرخأ )0058(

 و)٤٥٤٥( دهاجمو يدسلاو يعشلا ليسارم نم .

 ريبكلا مجعلا يف يناربطلا هجرخأ دقو )56 ١1١( هريسفت يف متاح يبأ نباو

  0ريثك نبا راصتخا يف ركاش دمحأ خيشلا هحح صو )١/ ٥٥٥( .ط

 نع ( حيحصلا لاجر هلاجرو » : (5/1) دئاوزلا عمجم يف يمثي ا لاقو .ةبيط

 لاق امهنع هللا يضر سابع نبا : ١ نيب يضقي ًانهاك يملسألا ةزربوبأ ناك

 ملأ لجو زع ہللا لزنأف نيملسملا نم سان هيلإ رفانتف ؛هيف نورفانتي اميف دوهيلا

 حصأ اذهو 4ًاقیفوتو ًاناسحإ الإ اندرأ نإ : هلوق ىلإ 4نومعزی نيذلا ىلإ رت
 ةيآلل لوزنلا بابسأ ددعت نم عنام الف دهاوشب لوألا حص اذإو .لوألا نم

 ريسفتلا لوصأ يف ررقم وه امك .
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 را ا سرور رس ےس س رک رس

 أومْلَسَو تیصف امم اجرح ٌمِهِسْفْنَأ يف ىف اود ال مت # « هتامم دعب

 . 4 اميل

 ىلإ اومكاحتي نأو اومكحي نأ نیموکحمو ًاماکح نيملسملا ىلع بجيف
 نحن : ماكحلا لوقي الو «هریغب هولدبتسي الو « ىلاعتو هناحبس هللا عرش

 مه ؛زوجي ال اذهف ءانیلع هنوضرفي ءيش اذهو ؛یربکلا لودلا نم ىشخن
 :ةيلودلا فارعألا يف مهدنعف مالسإلا مازتلإ مهيلع بجي نوملسم مهنأل

 يف اذه «ةيلخادلا اهتاسايس يف ىرخأ ةلود نأش يف ةلود لخدتت ال نأ

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنإف لجو زع هللا مكح امأ «مه مهمكح

 نأ مهدنع زوجي ال هنأ اندجو مهتمظنأ ىلإ انعجر اذإ نكل «قلاخلا

 لوقي فيكف «ةيلخادلا اهنوؤشو ىرخأ ةلود ةمظنأ يف ةلود لخدتت

 نأ ملسملا مكاحلل ًادبأ زوجي ال اذهف ؟ ائيلع ضورفم نحن : ءالؤه

 ها و اب ود

 ْنَع گلونو نأ ْمُمَرَدْحآَو َمُهءاَوْهَأ عت لو لا لأ اکی مكتني مکا ناو

 ماكح نم مكاح لک لمشي باطخ اذهو كن ا لیا اک نب

 . 4 لوسرلا دعب نيملسملا

 لهأ ركذ امك ليصافت اهيفو ةميظع ةلأسم ہللا لزنأ اب مكحلا ةلأسمف

 لصفي لب هللا لزنأ ام ريغب مكح نم لك ىلع رفكلا قلطي الف «ريسفتلا
 وأ هللا مكح يواسي هنأ وأ نسحأ ہللا ريغ مكح نأ ىري نم نيب اذه يف

 نأ ىري ناك نم امأ «ةلملا نم جرخملا رفكلاب هيلع مكحي اذهف ريخ هنأ

 عمطل وأ ةوشرل وأ ئوهل هفلاخ نكلو قحلا وهو مزاللا وه هلا مكح
 : ىلاعت لاق قسف اذه نأو ءرفك نود رفك هنأب هيلع مكحي اذهف يويند
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 هيلع مكحيف ترفل ْمُه كيلوا لا نأ آمب مُک رل نمو
 يتلا مالسإلا ضقاون نم عبارلا ضقانلا اذهو « ناميإلا صقنو قسفلاب

 ءنآلا رصعلا ةلكشم يهو ةمهم ةلأسم نمضتي هللا همحر خيشلا اهركذ

 لل لزنأ ام مكحلل نيملسملا رومأ ةالو قفوي نأ لجو زع هللا لأسن

 . باوصلاو قح ا ىلإ اوعجري نأب كلذل نيفلاخملا قفوي نأو

 : ةلئسأ #

 لوسرلا نم ةوعدلا حئاصمب ملعأ نحن : لاق نم مكح ام : لاؤس

 ؟ «ملسو هيلع هللا یلص

 اذه ء 4: لوسرلل ليهجت اذهو ؛ رفكو لطاب مالك اذه : باوج
 ريغ يده نأ دقتعا نم ١ : خيشلا لوق وهو لوألا قشلا يف لخدي

 . ( رفاک وهف هيده نم لمكأ هيب لوسرلا

 کومک ىح تومزہ ال َكْيَرَو الف : ىلاعت هللا لوق 2 : لاؤس
 رقكلا ىلع لدي الأ ةيآلا هذه 4 نامیإلا يفن € َمُهْنَدِب رش اَمِف
 ؟دقتعی مل وأ دقتعا ءاوس ءانثتسا ريغ نم هيعونب

 ىتح نونمؤی ال مهنأ لصألاو ءرذع كانه نوكي دق : باوج

 مهنع أردت ءايشأ كانه نوكي دق نكلو « مهنيب رجش اميف كومكحي
 . ءاملعلا لصف ام لثم ءرفكلا
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 سماخلا ضقانلا حرش يف سداسلا سردلا

 لمع ولو ةي لوسرلا هب ءاج امم ًائیش ضغبأ نم : هللا همحر خيشلا لاق

 ( . رفك هب

 :حرشلا

 ولو هيب لوسرلا هب ءاج امم ًاتیش ضغبأ نم » : ہللا همحر خيشلا لاق

 لكبح هللا لزدا امأوُهِرُك هنأ َكِلَد # : ىلاعت هلوق ليلدلاو « رفك هب لمع

 هب ءاج امم ءيش ضغب نأ ىلع لدف ءاهلطبأ يآ [۹: دمع] © َمُهَلْمْعَ

 ناميإلا لوصأ نأ كلذو «لمعلا طبحب هنأو مالسإلا نع ةدر يب لوسرلا

 ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو «هبتكو «هتكئالمو للاہ ناميإلا : هناكرأو

 اوهر ©: هلوقب دارملاو ءأئمؤم نكي مل اهنم ًائيش صقن نمف هرشو هريخ

 الب لوسرلا اهب ءاج يتلا ةنسلا لمشیو نآرقلا لمشي 4 ُهْنأ لَا آم

 : نيمسق ىلع هللا لزنأ يذلاف

 نم لوألا ردصملاو لوألا يحولا وه اذهو نآرقلا :لوألا مسقلا

 . مالسإلا رداصم

 هللا نم يحو اهنأل يب لوسرلا اهب ءاج يتلا ةنسلا : يناثلا مسقلا

 قولا نع قطب ام ط : لپ دمحم هيبن نع لوقي العو لج هللاو. العو لج

 کنلاَء ابو :ىلاعت لاقو ء :٠-14 مجنلا] کب تو الل وُہ نإ ير
 يحولا يه ةنسلاف [۷: رشحلا] چکنا نع کنت اک ور خفا سلا

 .مالسإلا رداصم نم يناثلا ردصملاو يناثلا
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 ةبحم مث « ةدابعلا عاونأ مظعأ هلزنأ ام ةبعو لجو زع هللا ةبحمف

 ام ةبحم نايضتقي يب هلوسر ةبحعو هللا ةبحمف «هتنس ةبحمو يب لوسرلا
 نع ءاج وأ ہللا نع ءاج امم ءيش ضغبو « هيب هلوسرو هللا نع ءاج

 ايب لوسرلا ضغب وأ العو لج هللا ضغب يضتقي يب لوسرلا

 . - لجو زع - ہللاب رفكو ةدر

 ام بحيو نآرقلا نم هللا نع ءاج ام بحي نأ ملسملا ىلع بجاولاف

 اذه ةبحمو ايب هلوسرو ہللا ةبحم ًاعبت ةئسلا نم لب لوسرلا نع

 . هناإ مدع ىلع ليلد اذهف كلذ نم ًائيش هرك نإف «نيدلا

 ام نيقفانملا نإف ؛ًانمؤم نوكي ال هنإف يأ « هب لمع ولو » : هلوقو
 الو لزنملا يحولا نوضغبي اوناكو ئ هلوسرو هللا نوضغبي اوناك

 نو هنا لدا امل اهلا EE کراس
 اذا 111: ءاسنلا] € ادوُدّص ا ا لوكا

 يف امهب نولمعي اوناك نإو ةئسلاو باتكلا نوضغبي مهنأل ؟ نودصي

 ًائيش ديفي ال رهاظلا يف مهلمعو مهبولقب كلذ نوضغبي نكلو رهاظلا
 اذهو ؛ةنسلاو نآرقلا نوضغبي مهسفنأ ةرارق يف مهف الإو ةنُجو ةيقت هنأل

 مهنأ عم ءرانلا نم لفسألا كردلا يف مهنأو مهرفكب مهيلع هللا مكح

 يف كلذ نوضغبي اوناك ال نکل ةنسلاو باتكلاب رهاظلا يف نولمعي

 كردلا يف مهف « باذعلا دشأ مهباذعو رفکلا دشأ ًارافک اوراص مهبولق

 . رانلا نم لفسألا

 بتكلاو تالاسرلا نوضغبي لصألا نم مهف : نويلصألا رافكلا امأ



 مالسإلا ضفاوث حرش يف سورد

 0 ہت ری. ےہ
 ماكحألاو تاداعلا نم انءابأ هيلع اندجو ام انيفكي اولاق :1٠١5 ةدئاملا]

 ام أوعِبَتَأ مه لِ لف اًدِإَو## ىرخألا ةيآلا يفو «ةيلهاجلا

 O ےک ےک ا ل ح7 فال د
 .[۱۷۰ : ةرقبلا]

 : نيقيرف ىلع - لجو زع - هللا لزنأ ام نوضغبي نيذلاف

 . مهتلاقم هذهو «نويلصألا رافكلا : لوألا قيرفلا

 تمدقت دقو نوقفانملا مهو مالسإلا نوعدي نيذلا : يناثلا قيرفلا

 . مهتلاقم

 لاق كلذلو ؛ ئ هلوسرو هللا نع ءاج ام نوبحي مهنإف : نونمؤملا اما

 ہل رو تیرا ھوا رت ناک ل : مهنع ىلاعت

 : نولوقي :٥٥[ رونلا 4 َوخِلْفملا مه کیل اتعأو اس أولو نأ تی
 يف نودجب الو ء لَك هلوسرو هللا نع ءاج ام نوبحي مهنأل انعطأو انعمس

 تونو ال َكْيَرَو الف » ل هلوسر مكحو هللا مكح نم أجرح مهسفنأ

 ام اح ٌمِهيَشنَا ن اود چک ال مہ رب رسبش امف ومحب قع

 مھبولقو مهسفنأ يف نودجي ال يأ :٠ اسلا 4 AERO تين

 ءانطابو ًارھاظ نوداقني لب يرهاظلا دایقنالاب نوفتكي الف ءًاجرح
 يف اود ع ال َّمُث# ًانطابو ًارہاظ لک ہلوسر مكحو ہللا مکح نوبحيو

 مكح ىلع نوضرتعي الف © اًميِلَس اوُمِلَسْمَو َتْدََصَف اَمَس اجرح ٌمهِسْفَنأ
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 مهف «ةديمح هتبقاع نأو «لدعلاو قح ا هنأ نوملعي مهنأل ب هلوسرو ہللا

 مهءاوهأ فلاخ ولو لكك هلوسرو هللا مكح ىلع ًائيش نومدقي ال

 ا٤ هلوسرو هللا مكح نولبقيو مهتابغرو مهءارآ نوكرتي مهف مهتابغرو

 اذإ نونمؤملا مه ءالؤه ءالجاعو ًالجآ ريخلا نم امهيف ام نوملعي مهنأل

 الو ادب الیدب امهب نوديري ال مهنإ كك هلوسرو هللا مكح مهغلب

 هذه .مكح يأ وأ ردصم يآ لپ هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع نورثؤي

 باتكلا ملعت ىلع نولبقيو نوصرحي مهدجت كلذلو «نينمؤملا ةفص يه

 نوفلأيو ةنسلاو باتكلا نوبحب مهنأل ةقشملاو بعتلا نولمحتيو ةنسلاو
 نوقاتشي امم دشأ ةنسلاو باتكلا ىلإ نوقاتشيو نوبحيو ةنسلاو باتكلا

 كي هلوسر ةنسو هللا باتكل ةبحلا نم مهبولق يف ام بارشلاو ماعطلا ىلإ
 نوأرقي وأ ءامهملعتو ةنسلاو باتكلا نم نورفني مهنإف نيقفانملا فالخب

 ۶ : ىلاعت لاق ُللَآ لوسرلا ةنس نم نورفنيو ءطقف مهتنسلأب نآرقلا

 ۴ لي اذَِو » : ىلاعت لاقو ء4 اًدوُدَص كلنَع نو ديمي نوفتملا تار

 0 نودي هارو 2 سور او منَ د 1 رفعت اولاق 2

 ةنسو هللا باتک نوضغبي مهنأ ىلع ةمالع هذه :٥[ نوققفانملا] نور کس

 . ةا هللا لوسر

 نم امهنأل ةي هللا لوسر ةنسو هللا باتك نيب انركذ امك قرف الو

 ال : نولوقي نيذلا لالضلا لهأ ةنسلاو نآرقلا نيب قرفي امنإو « ہللا دنع

 فالخ كش وأ لامتحا هلقن قرطتي ال نآرقلا نأل ءنآرقلا الإ لبقن

 ال هنإف نيملسملا دنع امأو ؛مھدنع كشلا اهديناسأ ىلإ قرطتي هنإف ةنسلا

 اهولقن نيذلا ظافحلا تابثألا تاقثلا ةياور نم اهنأل كشلا اهيلإ قرطتي
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 زع هللا دنع نم اهنأو يَ لوسرلا ثيداحأ يف نوكشي ال مهف ةنامأب

 جراوخلاك ناميإ صقن مهبولق يف نيذلاو قافنلا لهأ امأو ءلجو

 يف كشي مهضعب « ةنسلا يف نوكشي مهنإف فئاوطلا رئاسو ةلزتعملاو

 ةناكم اه ىري الو اهلك ةنسلا يف كشي مهضعبو .داحآلا ثيداحأ

 لبقن ال لوقيف ةنسلا ضعب يف كشي مهضعبو «نآرقلا انيفكي :نولوقيو
 ءنظلا ديفت اهنإ نولوقيو داحآلا رابخأ نودريو ةنسلا نم رتاوتملا الإ

 ناك ءاوس ءب لوسرلا نع حص ام : نولوقي مهنإف قحلا لهأ امأو
 دئاقعلا يف هب نوجتجیو نيقيلاو ملعلا ديفي هنإف ًاداحآ وأ ًارتاوتم

 مهنإف لالضلا لهأ امأو «هيف نوكشي ال مهنأل ؛تالماعملاو تادابعلاو

 مهمعزب نظلا ديفت اهنأل دئاقعلا يف اهب جنحي ال داحآلا رابخأ نإ نولوقي

 .نيقيلا ىلع ىنبت دئاقعلاو

 قطنملا ملعو مالكلا ملع ىلع مهدئاقع نونبي مهنأ بيجعلا نمو
 ! مهدنع نيقيلا ديفي ال هللا مالكو «نيقيلا ناديفي امهنإ :نولوقيو

 . ساكتنالاو لالضلا نم اذه ! مهدنع نيقيلا ديفت ال ةنسلاو

 نيقيلا ديفي هنإف 5 ينلا نع حص ام : نولوقيف قحلاو ةنسلا لهأ امأ

 ,كلذ يف قرف ال « تالماعملاو تادابعلاو دئاقعلا يف هب جتحيو ملعلاو

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط هذه

 لَك لوسرلا هب ءاج امم ءيشل ضغب هبلق يف نوكي يذلا نأ : لصاح او
 ناك نإو ناميإلا يعدي ناك نإو هناميإ مدع ىلعو هقافن ىلع ليلد اذه نإف

 نم ضقان اذه نإف هبلقب اهضغبي هنأ ماد ام ًارهاظ ثيداحألا هذهب لمعي

 : ىلاعتو هناحبس لاق كلذ ىلع ليلدلا ةيآلا هذه يفو «مالسإلا ضقاون
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 ہا را ےگ

 هللا کرا آم أوُهِرك هی رک کل ہما لَسَو مک اس اک ندد
 دهني للك » ةروسلا رخآ فو ء۸ ل

 معا هك ال يملا دن 75

 007+0 نأ مالسإلا ضقاون نم ضقان اذهف «ببسلا وه اذه

 . هلل لوسرلا هب ءاج ام ًائيش

 لوسرلا هب ءاج ام لك ضغبي نأ ًامزال سيل هنأ ىنعي ؛« ًائيش » هلوقو

 رہ ا يا وع وو وک

 یتح مكدحأ نمؤي ال ١ : لوقي ب ینلاو . همالسإ ضقتنیو هلمع طبحب

 يف يوونلا مامإلا هححص ثيدحلاو « هب تئج ام ًاعبت هاوه نوكي
 هللا هجر بجر نبا ظفاحلاك ءاملعلا ضعب هيلع ملكتو «نيعبرألا

 اهر كو هللا طا ام اوكبتأ مهنا کالم ةيآلا هل دهشت كلو

 لوسرلا تاک ا اهات ہت حوض
 . ثيدحلل دھشت ةيآلاف مهلامعأ هللا طبحأ كلذلف ا

 تفلاخ اذإ 4: ينلا نع ةتباثلا ننسلا هركي نم رثك رضاح ا انتقو يفو
 اشف يذلا ابرلا لثم تالماعملا لئاسم كلذ نمو :هئوهتشي امو مهءاوهأ

 دجت ابرلا مرح يئ هلوسرو هللاو ابر اذه : مهل تلق اذإف «مويلا سانلا يف

 مهضعب وأ نوحرصي ال اوناك نإو «كلذ نم ًامربتو ًاهركت مهدنع

 اذه ءاذه ىلع هلك ملاعلا : نولوقيو نومربتيو كلذ نوهركيف «حرصي

 هرك اذإ مالسإلا نيد نع ةدر هذهف «ملاعلا نوفلاخت متنأ «يملاع داصتقا
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۱۹۹۷ 

 ةلدألل ةفلاخملا تالماعملاو رسيملاو رامقلاو ابرلا مرحت يتلا صوصنلا

 ولو ىتح هلمع طبجي هللا نإف اهميرحت ةهارك نم ایش هسفن يف دجو اذإف
 در هين ا ما نطو نيب شا ا را
 .هتوهشو هاوه عم رودي الو «راد امنيأ قحلا عم رودي نأو «هناسل

 ام فلاخت ةأرملل طباوض عضو دق مالسإلا ناك امل : ةأرملا اياضق و

 مالسإلا نوعي نم ريثك راص « ةيحابإلاو رفكلا ممأ يف ةأرملا هيلع
 ةاواسمب مهتادانم كلذ نمو «ةأرملاب ةقلعتملا ةيعرشلا ماكحألا نوهركي

 الو ءلاجرلا صئاصخ نم وه اميفو لامعألاو ثاريملا یف لجرلاب ةأرملا

 اووس برغلا نأل « أدبأ قراف ةأرملاو لجرلا نيب نوكي نأ نوديري
 نأ نوديري مهف ؛لاجرلا ىلع ءاسنلا اومدق وأ ء لاجرلا عم ءاسنلا

 لاجرلا نع ءاسنلا زيمتي نأ نوديري الو ء ةرفكلا برغلا بكرب اوقحلي
 :لجرلا ثاريم فصن اهثاريم نوكي نأ نوديري الو ءاسنلا صحم اميف

 نوكت نأ نوضري ال ءلجرلا ةيد فصن اهتيد نوكت نأ نوديري الو
 هللاو رھطم ا عرشلا هب ءاج امك لجرلا ةداهش نم فصنلا ىلع اهتداهش

 . ةأرملاو لجرلاب قيلي اب ىلاعتو هناحبس ملعأ وهو لجرلاو ةأرملا قلخ

 عرشلا ةلدآبو هب ديدنتلاو باجحلا ىلع ةعينشلا ةلمحلا كلذ نمو

 مل الو « ًادهج اولأي مل اهفيعضت اوعاطتسا نإو ؛باجح اب تءاج يتلا

 ىلعو ءاھرپسفت ريغ ىلع اهنورسفيو اهنولوؤي اوحار كلذ اوعيطتسي
 ىلع هللا لزنأ ام ةهارك نم اذه سيلا < يب هلوسرو هللا دارم ريغ

 يف ترهظو عمتج ا يف نآلا تثدح یتلا رومألا نم هذهو ؟ ةي هلوسر

 « هللا قرفام نيب اوقرفي نأ نوديري ال ؛مھتارواحو مھتالداجمو مهتالاقم
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 دوهيلاو نينمؤملا نيب قرفو ءرافكلاو نينمؤملا نيب قرف ی اعت هللاو

 .ىراصنلاو دوهيلاو نينمؤملا نيب قرف ال : نولوقي مهو . ىراصنلاو

 .نوئمؤم مهلك

 نووسی ال نکل ةصاخ ماكحأ مهو باتك لهأ یراصنلاو دوهيلاو

 مالسإلا نيد ؛مالسإلا نيدب دوهيلاو ىراصنلا نيد یوسی الو نینمؤملاب

 مه اوناک نإو ىراصنلاو دوهيلا نيد هب یوسی الف « ہدحو قحلا وه

 اذه ىنعم سيل نكلو نیرخآلا ةرفكلا ىلع هب نوزاتي ةصاخ ماكحأ

 نيدب ىراصنلاو دوهيلا نيد ىؤس نمف ءمالسإلا نيدب مهنيد يوسن نأ
 . رفاک وهف مالسإلا

 ہللا اههزنأ يتلاو ءاربلاو ءالولا يف يتلا تايآلا ركذت نأ نوديري ال مهو

 دوهيلا نع ملكتت يتلا تايآلا ركذت نأ نوديري الو ء نآرقلا يف

 يتلا تایالاو «مهيزاخو مهبهاذم نيبتو مهنعلتو مهمذتو ىراصنلاو

 نم اذه سيلأ .اهوعمسي نأ نوديري ال ىراصنلاو دوهيلا ضغبب رمأت
 هللا لاق ء ًأدج ديدش رمأ اذه ؟ لكي هلوسر ىلع هللا لزنأ ام ةهارك

 طبحاف ةنوضر أاوهرَكَو هللا طخشا ام ًاوعبتا مهنأي فالدالف ىلاعت مب < سلو ودم وع
 ےک رس ےک

 نهادي الو « هللا يقتي نأ ملسملا ىلع بجاولاف [۲۸: دمع] (مهللمعأ ٩

 وا ادو 9 لجو زع هللا نيد يف مهنهادي ال « ىراصنلاو دوهيلاو ةرفكلا

 4 درهم عن ثيل ادي : ىلاعت لاقو ء :٩[ ملقلا] توه نهد
 دوهيلا عم لماعتن اننأ امأ ہللا نيد يف ةنهادملا زوجت ال [۸۱: ةعقاولا]

 امأ « قح اذهف ةئسلاو باتكلا يف ءاج ام بجومب رافكلاو یراصنلاو

 ٌبَصَحَأ ئوس ال » : ىلاعت لاق لطاب اذهف نيملسملاب مهيواسن اننا
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 ع [۲۰: رشحلا] € تک هلا فكيت رككلا اح اھل
Ayلا ے تج ۸ء :قاع لاو  EE EEارك ياك  

 ۲٢٢[ ةيئاجلا]** ومى ام أس اک رح قتل ا
8 

 ىف َنيِنِيَفَمْلَا تحيبّصلا اولِےعَو أ انماء نذل ُلَعَجخ أ 9 : ىلاعت لاقو <
 ھم ےس س

 <ےھجم ر

 هللاف ءأدبأ اذه زوجي الف [۲۸: ص] ۹4 ٍراَّبْمْلَا َتِقَتْمْلا لَ را گلا

 وأ ًاينثو ناك ءاوس رفاكلاو نمؤملا نيب قرفلاب نآرقلا لزنأ العو لج

 الو مهلزانم سانلا لزنن نأ بجيف ء ًايدوهي وأ ء ًاينارصن وأ ء ًايرهد
 يه ةنسلا ةبحمو نآرقلا ةبحم نأ كش الو «مئال ةمول هللا يف انذخأت

 .ناميإلا

 ةعكر لك يف أرقي ناكو ہباحصاب يلصي هلك ينلا دهع يف لجر ناك
 انآ : لاقف كلذ نع هلاسف يب ينلل كلذ اوركذف « صالخإلا ةروس
 كلخدأ اه كبح نإ » : ايب ينلا هل لاقف . نمحرلا ةفص اهنأل اهبحأ

 هيف نآرقلا بحي يذلاف ("١ هبحي ہللا نأ هوربخأ » : ةياور يفو ء « ةنجلا

 )١( نيثيدح عومجم هالعأ روكذملا اذه :

 .. ةيرس ىلع لگ هللا لوسر هثعب الجر نأ اهنع ہللا يضر ةشئاع نع :لوألا

 : الگ ينلا لاقف .اهب أرقأ نأ بحأ انأو ,نمحرلا ةفص اهنأل :لاقف :هيفو هتركذف

 . (۸۱۴۳) ملسمو «(ا/ا"ا/0) يراخبلا هجرخأ . « هبحي هللا نأ هوربخأ »

 ہرکذف .. ءابق دجسم يف مهمؤي ناك راصنألا نم الجر نأ سنأ نع : يناثلاو

 كبح ١ : لب لاقف . اهبحأ ينإ : لاقف : هيفو ةعكر لك يف اهأرقي ناك هنأو

 يذمرتلا هلصوو ًاقيلعت )۷۷٢( يراخبلا هجرخأ . « ةنجلا كلخدأ اهايإ

 . ملعأ هّللاو . « حيحص بیرغ نسح ثيدح اذه ١ : لاقو (۲۹۰۱)



 مالسالا ضقاون حرش يف سوره 3

 ًائيش فلاخي هنأل ةنسلا وأ نآرقلا هركي يذلاو «ةئجلا هلخدي اذهو ناميإ

 ؟ركنأو ملكت اذإ فيكف «ملكتي ال ناك نإو هلمع طبحب هنإف هاوه نم
 .دشأ رمألاف

 بهذم وأ هبهذم نافلاخي امهنأل ء ةنسلاو باتکلا هركي يذلا كلذكو

 هنأل ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا هل ركذت نأ هركي وهف هب يدتقي نم

 يف تعقو اذإف ةنسلاو باتكلا نم رثكأ هبهذم بحي وهو «هبهذم فلا
 اذهو هناميإ مدع ىلع ليلد اذهف ةنسلاو باتكلا يف ءاج امل ةيهارك هبلق

 ال ءائيش هلوسر ةنسو ہللا باتك ىلع مدقي ال نمؤملا نأل . هلمع طبحي

 لك ىلع ةئسلاو باتكلا مدقي لب ًاعوبتم وأ أبهذم وأ ةوهش اهيلع مدقي

 ال ملسملا ‹ هدلقي نم بهذمو هبهذمو هاوهو هتوهش فلاخ ولو « ءيش

 عمجأ : ہللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق < ًائيش ةنسلاو نآرقلاب لدعي

 نأ هل نكي م ا هللا لوسر ةنس هل تنابتسا نم هنأ ىلع نوملسملا

 °" .دحأ لوقل اهعدي

 :مهنع هللا يضر ةباحصلل امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع لوقيو
 هللا لوسر لاق : مكل لوقأ ءامسلا نم ةراجح مكيلع لزنت نأ كشوي

 . '”؟ رمعو ركبوبأ لاق : نولوقتو

 )١( نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا هركذ )۲/ ۲۸۲(.
 )٢( هللا همحر ركاش دمحأ ہححصو ہوحنب (7171) ہدنسم يف دمحأ هجرخأ ‹

 مقر هلضفو ملعلا نايب عماج  (TVA)مهارأ ( ظفلب حيحص هداتسإو
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 لوسر لوق ىلع امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ لوق ميدقت ناك اذإف
 بهذم مدقي نمي فيكف « ءامسلا نم ةراجح هببسب لزني نأ كشوي ايب هللا

 تفلاخ اذإ ةي هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع سانلا رئاس نم نالع وأ نالف

 هللا لأسن .اهديري الو يداعملا فقوم فقي هنإف هخيش بهذم وأ هبهذم
 رک 15 15

 مع لت :a مهيف هلل لاق نيذلا نم نوكي نأ ىشخيو «ةيفاعلا
 400 ني 1 رڪشا ورک تسلا E ت تیب ھ20
 . بابلا اذه يف ديدش رطخ اف . لجو زع هللا تايآ نوضغبي مهنأل ؟اذال

 ىلعف سوفنلاو رئامضلا يف يفخ وهو ديدش هرطخ ضقانلا اذهو
 وأ «هنم ءيش هيف نوكي الئل ضقانلا اذه عم هسفن دقفتي نأ ملسملا

 هفلاخ وأ هسفن ةوهشل هتفلاخمل امإ هايي لوسرلا نع ءاج ام ًائيش ضغبي

 . ميظع رطخ ىلع اذهف ء همامإ وأ هبزح ةفلاخ وأ هبهذم
 زع هللا باتك مرتحيو رقوي نأ ملسملا ىلع بجي هنأ اذه نم نيبتف

 ءارآلا نم ًائيش امهيلع مدقي ال نأو دلي لوسرلا ثيداحأو لجو

 نأو « ناميإلا ىضتقم وه اذه « تاوهشلاو « تابغرلاو <« بهاذملاو

 هللا باتك فلاخي ام ضغبيو اي هللا لوسر ةنسو هللا باتك بحي

 ‹ ءادتقالاو عابتالاو ناميإلا ةمالع هذه ء لگ ہللا لوسر ةنس فلاخيو

 باتكلا عابتاب انرمأو ةنسلا لزنأو باتکلا لزنأ ىلاعتو هناحبس ہللاو

 نأ هيلع ةرخآلا رادلاو ةاجنلا ديري يذلاف ءامهتفلاخ نع اناهنو ةنسلاو

 نإف هيهتشيو هديري ام كلذ فلاخ ول ىتح ةنسلاو « باتكلاب كسمتي

 . لوألا مقرلا يف بيطخلا -
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 نإو ءيشلا اذه كيلع مرحي ميلع ميكح العو لج هللاو «ةديمح ةبقاعلا
 : ىلاعت لاق بقاوعلاو لام اب ملعأ ہللا نكلو هيف بغرتو ليمت تنك

 0 000 نا 9
 لاتقلا نوهركي ۲١٢٢[ ةرقبلا] 4 ّمُكَل رَش وهو ايش اب نأ معو محل
 قینید ةهارك ال ةيسفن ةهارك رطح او لتقلاو حرجلاو ةقشملا نم هيف ام

 رخ وھد ايس اوھڑک نأ یمعو » لتقلاو حرج لا هركت سوفنلا نأل
 70 مس 6 ےس

 4ترک ل ۂٹکرالک سی هک کاو مکل یش وهو ايش اوت نأ یمعو مک

 يا ہے [؟5١: ةرقبلا]

 ةفلاخم وأ ةفشم ةقش هيف نأ هل رهظي ناك ولو ءًالجآ وأ ًالجاع ريخلا وه هنإف

 مدقي الو ءب هلوسرو ہللا لاق اميف ريخلا نأ دقتعي هنإف هسفن یوه

 یب اومد ال وماء نیلا اات : ىلاعت لاق ء هيأر مدقي الو ًائيش امهيلع

 07 رمعو ؛ ]۱: تارجحلا] لع می هلآ نإ نک ارو وا يدي

 حلاص امل هنأ ةصقلاو . "ولآ الو دهتجاف يب هللا لوسر رمأ درا نأ

 ؛ مداقلا ماعلا نم يتأيو عجري نأ ىلع ةيبيدحلا يف نيكرشلا يب يبلا

 نأ مهل رهظ هنأل ةباحصلا نم هريغ ىلعو تن رمع ىلع كلذ قش

 ابأ رمع ملكف كلذ مهيلع قشف «نيملسملل ةلذ هيفو رافكلل راصتنا اذه

 حلصلا متف . ''ہزرغب كسمأ ہللا لوسر اذه : ركبوبأ هل لاقف ركب

 )١( وقف بب رو رہ ((۹) يراخبلا هجرخأ 0-2-7

 )٢( هجيرخت قبس .
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 كأ انحف اَنِإ # ًاحيتف هللا هامسف نيرفاكلا ىلع ةلذو نيملسملل ًاريخ ناكو

 كلذ يف نأ نظ هنأل كلذ هرك ف رمع نأ عم :١[ حتفلا]  اتييم امت

 وه يب لوسرلا هب مكح ام نکل رافکلل اراصتناو نيملسملا ىلع ةضاضغ

 .ىحوُي يحو الإ وه نإ یوم ا نع قطني ال يب لوسرلا نأل ؛ريخلا
 ضرتعت الف ءأدبأو ًامئاد ل هلوسر مالكو ہللا مالک مدقت نأ بجاولاف

 لاسن . ةدر هذهف كلذ تضغبأ اذإ امأ «كلذ نم جرح كسفن يف نكي الو
 . ةيفاعلا هللا

 : ةلئسألا ٭

 هيبت ةنس وأ هللا باتک نم ًائیش ضغبی نم ریقکت بجي له :لاؤس
 ؟رهاظ ضخبلا اذهو ملسو هيلع هللا ىلص

 وأ ىلاعت هللا نع ءاجام ضغبأ انآ لاقو ضغبلا رهظأ اذإ :باوج

 هبلق يف اذه امناو اذه ملعُي مل اذإ امأ « هرفك يف كشالف ةي هلوسر نع

 ثيدحلا ضغبأ انأ لاقو ملكت اذإ نکل لجوزع هللا الإ هملعيال اذه ٠

 هللاب ذايعلاو رفكلاب حرص اذهف « كلذ هبشأ ام وأ ةيآلا هذه هركأ وأ

 ملعيالو رهاظلا الإ انلام نحنف ملكتي مل اذإ امأ « هناسل قطنب هيلع مكحي

 .لجوزع هللا الإ بولقلا يفام

 عم اهب موقيف لامعألا ضعي هيلع بعصي دق سانلا ضعب :لاؤس
 ظاقيتسالاك ء هللا هلزنأ امم ائيش مهسقنأ هركت دق انايحأو ةقشملا

 هو اج امم اکی ضا نمم دخت اذه ليش کد يقو رجلا ةداضل

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
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 هنوكو هللا لزنأ ام ضغبي ناسنإلا نوک نیہ قرف كانه :باوج

 اذه « ًارفاك نوكيال اذه رجفلا ةالص وأ ليللا مايق نع لسكلا هبيصي

 رمأ اذه نأل ء رفاك هنأ لاقيال نكلو هلقاثت ىلعو هلسك ىلع مالی

 لقث « لاتقلا ضرف ام سانلا نإ امك « ناميإلا ىلإ عجري الو يعيبط

 [117:ةرقبلا] رك مم لالا مع بيكو :ىلاعت لاق « مهيلع

 لاتقلا سفن نوهركي امنإو هضرف هللا نأ نوهركي مهنأ هانعم سيل
 ىلع مالي هنأ كشالف ء ةقشملا نم هيف امب لاتقلا ينعي هې هَ وهو لپ

 ةالصو ًالثم ةالصلا نع لسکلا « رفكلا دح ىلإ لصيام نكلو اذه
 ببسب اهرضحيام رجفلا ةالص نع نايحألا ضعب وأ ليللا مايق ء ليللا

 عاونأ نم عون اذهو كشالب هناميإ يف صقن اذه « مونلاو لسكلاو لقثلا
 هذه ام لاقو ةالصلا هرك ول نكلو .رفكلا دح ىلإ لصيال نكلو قافنلا

 هرك اذإ .رفكي يذلا اذه ؟يلصنو بهذنو ليللاب موقن اذاملو ةالصلا

 . عيرشتلا

 باوبأ 2 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلارابخأ نم اربخ در نم :لاؤس

 ؟مالسإلا نع ةدر كلذ ریتعی له « داحآلا رابخأ نم اھتآ ىلع دئاقعلا

 عوضوملا يف صن هنأو ب لوسرلا نع حص هنأ ملع اذإ :باوج

 . ٌرذع هل سيل هنأل ةدر ربتعي معن ء لامتحا هيف سيل

 هتحص نع ملع وأ ِةِْلَذ لوسرلا نع هتوبثو هتحص ملعي مل اذإ امأ

 اذهف ؛هلوأت وأ عوضوملا يف ًاصن سيلو لامتحا هيف ثيدحلا نكلو هتوبثو

 .ليوأتلابو لامتحالاب رذعي
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 ضقانلا 2 لخدي لهف هيف ًاقلتخم وأ احابم ارمآ ضغبأ نم :لاؤس
 .؟سماخلا

 تناك اذإ فالتخالا يف رذع هل اذه هيف فلتخملا وأ حابملا : باوج
 اذهف « بهاذملا دحأ وأ تالامتحالا دحأب ذخأ وهو فالح اهيف ةلأسملا

 هاوه قفاوي هنأل هب ذخأ ناك نإو رذعيف قحلل ًايرحتمو ًادھتج ناك نإ
 رات لإ لضاف کلر منا الا تان

 حا ہلا زنا ام اہک رهاب كلذ 0 ىلاعت هلوق 2 له : لاؤس

 هيلع هللا یلص لوسرلا هب ءاجام ضعب ضغب ىلع ٌليلد چپ ا هُم رها

 یی یم مس یاس ار و
 لوسرلا هب ءاجام عیمج ضغب ىلع ةيآلا لزني نم انعمس ثيح ملسو
 .ضعبلا 2 ال عيمجلا 2 ضقانلا لعجيف ء ملسو هيلع هللا یلص

 امم ضعبلا سيلأ « ضعبلا لمشيو عيمجلا لمشي مكحلا:باوج

 نم :لاق ام « ًائيش ضغبأ نم :هلوقب ربع خيشلا كلذلو ؟ هللا هل_زنأ

 اذه ‹ ايب ينلا هب ءاج امم ًائيش ضغبأ نم : لاق هللا لزنأ ام ضغبأ

 هلزنأ لكلا نأ امك ہللا هلزنأ ضعبلا نأل ٠ ضعبلا لمشيو لكلا لمشي

 .مومعلا ظافلا نم (( ام ))ةملكو لجوزع هللا

 لھو؟ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةباحص ضقغبأ نم مكحام:لاؤس
 ؟مالسإلا ضقاون نم ضقانلا اذه 2 لخاد

 ىلع ليلد اذهف ء 5 لوسرلا ةباحص ضغبأ نم ء معن :باوج
 لاق « ًارفک هامس ىلاعت ہللا نإ لب ء قفانم الإ ةباحصلا ضغبيال « قافنلا
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 1 اج وعدم و < رم

 EE شر ههوحو یف ای e 2 اضف نوعتبب اد اعر

 ئے داك طاقتك اک o ف رويا ف قب يلم

 تحليلا اويو أنما ند هلا دعو ٌراَْكْلاْ ب طبي يخبل ملا بِجَحْيمهِووَس
 ةباحصلا دجوأ العو لج ہللاف ۹: حفلا یک اًميِظَع اجل ةَرفْعَت منم

 هقافنو هرفك ىلع ليلد اذه ةباحصلا ضغبي يذلاف ء رافكلا مهب ظيغيل

 ‹ نومحز تی مهنأب نينمؤملا فصو العو لج هللاو «ةيفاعلا هللا لأسن

 ترقي مورت نم ولع تلا ےب ىلاعت لاق « مهقبس نمل نوعدیو

 تلت هاك نو لد تری ص6076 7
 ١[. ۰ :رشحلا] 6 کچل مح فوود تإ بَ شما

 مهنع ىضرتيو مه رفغتسي هنأ ةباحصلا نم ملسملا فقوم اذه

 .مهيلع ينثيو « ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر لوقيو

 ضيح ءاهقف مهنإ نولوقيو انئاملع  نوملكتي نيذلا :لاؤس

 له« فصلا ةدحو دیرت لب ء ةمألا بابش نيب اوقرفتال نولوقيو سافنو

 ؟هلوسر ىلع هللا هلزنأ امہ رقكلا نم اذه

 يف ةعيقولاو ةبيغلا نم اذه نكلو ء رفکلا نم سيل اذه : باوج
 مهيلعو ميرحتلا ةديدش ةبيغ « هنأل كشالب مارح اذهو ءاملعلا ضارعأ

 يدجيام ؟ يدجي اذام ءاملعلا يف مالكلا نإ مث لجوزع هللا ىلإ إ اوبوتي نأ

 مل اذإ سانلا بهذي نيأو « مهب ةقثلا للقيو سانلا ىلإ مهضغبي پا ےقالا

 .ميظع ٌرطخ اذه ؟نوبهذي نيأ ؟ءاملعلا ىلإ اوعجري
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 اذھو سانلا دنع مھتلزنم طاقسإو ءاملعلا يف ةقثلا ليلقت هيلع مزليو

 لصحیف ءاملعلا ريغ ىلإ نوعجري سانلا نأ هانعم اذهو . زوجیال ٌرمأ

 .رشلا ةاعد هليريام اذهو داسفلا لصحيو رشلا

E 



 مالسالا ضقاوث حرش يف سورد

 سداسلا ضفانلا حرش ىف عباسلا سردلا

 وأ هباوث وآ يب لوسرلا نيد نم ءيشب أزهتسا نم : هللا همحر خيشلا لاق

 تک ول وس رو او لابا هلوق ليلدلاو رفک هباقع
 اھ

 . کيا دب مرتك د ادریس ال ايف تور

 .حرشلا

 ضقاون نم سداسلا ضقانلا :يأ ©« سداسلا » : هللا همحر لاق

 هباقع وأ هباوث وأ ي٤ لوسرلا نيد نم ءيشب أزهتسا نم » مالسإلا

 ب سو ا هلايا لف # : ىلاعت هلوق ليلدلاو ءرفك

 بیظع باب اذه سیا نب مك منین کک کثرت
 ضغبلاو « « كك لوسرلا هب ءاج ام أئيش ضغبأ نم » هلبق يذلاو
 .ناسللا لاوقأ نم وهف ءازهتسالا امأو «بولقلا لامعأ نم ةهاركلاو

 نيملسملا نم ةعامج نأ '''اھوزن ببس يف ءاج ةميركلا ةيآلا هذهو
 دحاو ملكتف سلجم يف اوعمتجاف كوبت ةوزغ يف هيَ ينلا عم ةازغ اوناك

 ًانسلأ بذكأ الو « ًانوطب بغرأ « ءالؤه انئارق لثم انيأر ام : لاقف مهنم

 مهنع هللا يضر هباحصأو 4 هللا لوسر نونعي . ءاقللا دنع نبجأ الو

 اذهل لاقف كلام نب فوع هل لاقي راصنألا نم باش سلجملا یف ناكو ؛

 ىلإ أبهاذ ماقف . لب ہللا لوسر نربخأل قفانم كنكلو «تبذك : لجرلا

 ايي لوسرلا ىلع لزنو هقبس يحولا نأ دجوف هربخيل الگ لوسرلا

 )١( هجيرخت قبس .



 یز 7 مالسإلا ضقاوث حرش يف سورد

 مهنم دحاو هلاق وأ «مهسلجم يف ءالؤه هلاق امب العو لج هللا هربخأف

 نم لحترا يئ هللا لوسر ىلع كلذ لزن الو « هيلع اوركني مل ةيقبلاو
 لجرلا اذه ءاجف « عينشلا لوقلا اذه هغلب ال هتاحار بكرو اذه هناكم

 ضوغخ انك امنإ ہللا لوسر اي :لوقيو يب لوسرلل رذتعي ملكت يذلا

 ال يج لوسرلاو ء قيرطلا انع هب عطقن بكرلا ثيدح ثدحتن «بعلنو

 تفتلي ال لوسرلاو ء 4ئ هللا لوسر ةقان ةعسنب قلعتم وهو «هيلإ تفتلي

 دك وِلوُسَرَو ءويئيإَبو هلأ 8#:ةيآلا ةءارق ىلع ديزي الو « هيلإ
 :العو لج هلوقف نسی دب مك دم ارد ال ال تورس

 اوسيلو نينمؤم اوناك مهنأ ىلع ليلد اذه 4 كيسي دَمَب مرتك ده »

 هللا نع ءاج امب وأ هلوسرب وأ هللاب أزهتسا ْنَم نأ ىلع لدو « نيقفانم

 دهاشلا لحم اذهو مالسإلا نع دتريو هناميإ دعب رفكي هنأ يي هلوسرو

 َدَعَب مرتك دم : لقي مل نيقفانم مهتلاقم لبق اوناك ول ذإ « ةيآلا نم

 نينمؤملاب نومسي الف لصألا نم نينمؤم اوسيل نیقفانلا نأل 4 کیس
 يف ىرخألا ةيآلا يف العو لج هللا لاق دقو «نيقفانملاب نومسي امنإو

 لقي مو 4رِهمَلْسإ َدْنَب اورَمَكَو ٍرْمُكْلاآ َهَمِلك أولا دقو » : نيقفانمل

 .مهناميإ دعب

 يف ًاقداص نكي مل نإو مالسإلا يف لوخدلا نالعإ : هانعم مالسإلاو

 وه اذهو ؛مالسإلا رهظي ناك نإو نطابلا يف ًارفاك نوكي دقف «هبلق
 اورف ڪو »» : اهيف لب ء مهنامإ دعب اورفك مهنأ اهيف سيل ةيآلاو :قفانلا
 .ناميإلا نيبو مالسإلا درجم نيب قرفف 4 ٌمِهِعَلْسإ دب



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد انهت

 : ةميظع رومأ ىلع لدت ةيآلا هذهف

 صقنت نم نأو هلالجإو العو لج هللا ميظعتو مارتحا بجي هنأ :ًالوأ

 ای اولو تا : دوهيلا تلاف 0 هللا

 ہا نو ربَقَم هلأ نإ :مطوقو ٦٤٦٦ ةدئاما] هاري لب
 نبأ ٌحيِسَمْلَأ وه : یراصنلا ةلاقم 8 ء۱۰: 2

 . لجو زع هللاب رفكو هلل صقنت اذه ۷: ةدئاملا] 4 مس

 رمأ العو لج هللا نأل ًاضيأ رفک هيب لوسرلا صقنت نأ :ًايناث

 00 0 أ يأتي : ىلاعت لاق همارتحاو هريفوتو ي4 لوسرلا ميظعتب
 بک رص ےس جرم مس

 لا لك( نع عمن نإ أذل ہاوس أ یت تادف
 ےک 56

 ھ1 ا

 ےک دك ا نأ ضع < 0د 8 3 7 رو سک پوپ ور و يدا جا
 E دو ر 0-27 2A ت0 و رز 77 ھ2 ص 4آ 2 يس اج

eSرش ر ا و 1 ےہ و  < 

 © تيوتا ےس بل اک یے ا تک

 4 ایل ۂمک فَ هَ ده وح جی كح انيس مآ قل
 عكسي لوُسلا داس د العو لج لاقو :١-٥[ تارجحلا]

 ا2 ةلاضرلاب دانت هلع لرسرلار اولا كاب کسب اعدگ

 ةلاسرلاب بطاخي امناو همساب دمحم اي لاقي الو ہللا ين اي « هللا لوسر

 :ةوبنلاو ةلاسرلا مساب هبطاخي العو لج ہللاف اذهلو ؛لكَي هل ًامیظعت ةوبنلاو

 يف ال رابخإلا ماقم يف الإ همسا ركذي ملو « يلا اهيأ اي ءلوسرلا اهيأ اي

 1 کام: ىلاعت لاق ءادنلا ماقم
 زرت و ھم 1 "می

 وج :بازح ل14 كلا نم لح ابأ دمحم



 2 مالسإلا ضقاوذ حرش يف سورد

 بیچ : ىلاعت لاقو ء * نحيل نيل َمَتاَحِو ہللا لوسر نکیلَو # رابخإ اذه

 :Y] ھ7 +0 اونماءو ِتَحِلّصلا اولو وما

 ةوبنلا مساب يب لوسرلا بطاخيف ةبطاخملا امأ «رابخإلا باب نم اذه

 وأ فاي هللا لوسر لاق : لوقت امنإو ء دمحم لاق : لقت الف ةلاسرلاو

 لوسرلا يأ وب ًاثَماَء ےل : ىلاعت لاقو كي هللا ين لاق :لوقت

 ء مارتحالاو ريقوتلا هب داريف قلطي ريزعتلاو «هورقو : يأ € هومَرَعَول

 قح يف دارملا وه اذه سيلو ئطخملا ريزعت لثم بيدأتلا هب داريو قلطيو
 أوُنِصّؤَمَل # : ىلاعت لاقو « مارتحالاو ريقوتلا دارملا لبا نكي هللا لوسر

 [۹: حتفلا] «اَليِصأَو رک وحس هوقو هوررعنو هولوسرو ہلا
 وت سنو وہ ء گپ لوسرلا ىلإ عجار اذه ٭ ُءْوُرقَتَو هوررعنو ٭ هلوقف

 بجاولا وه اذه « ی اعتو هناحبس هللا ىلإ عجار اذه E ےک

 . ا لوسرللو هلل

 هللا مالک هنأل ‹ هميظعتو « همارتحا نآرقلا وحن بجاولا نأ :اشلاث

 ىلع هللا لضفك مالكلا رئاس ىلع هللا مالك لضفو ىلاعتو هناحبس

 ء ىلاعتو هناحبس هتافص نم ةفص هللا مالكو ہللا مالك نم هنأل .هقلخ

 .هريقوتو هميظعتو هللا باتك مارتحا بجاولاف

 داقتنا وأ ٠ هصقنت مدعو « مالسإلا نيد مارتحا بجاولا نأ : ًاعبار

 وأ نيدلا اذه دقتني نأ دحأل زوجي الف «هعرشو ہللا نيد هنأل ؛ هنم ءيش

 وه اذهف «ةيرخسو ءازهتساو صقنت هيف مالكب هيف ملكتي وأ هصقنتي

 . مالسإلا نيد وحنو لپ هلوسرو العو لج هللا وحن بجاولا



alمالسإلا ضقفاون حرش يف سورد  

 اهنأل اهمارتحا و اهريقوتو ايب لوسرلا ةنس مارتحا بجي هنآ : ًاسماخ

 َیوُها نع قطني امو # : العو لج هللا نم يحو يهو یگ لوسرلا مالك

 لوسر ةنس مارتحا بجيف :٤-٤[ مجنلا] © را کب خو لِ وُہ نإ یز

 دقف كلذ لعف نمو ء اهنم ءيشب ءازهتسالاو اهداقتنا زوجي الو الگ هللا

 . مالسإلا نيد نع دترا

 مهنأش نم عفر هللاو ء لگ ينلا ةثرو مهنأل ءاملعلا مارتحإ : ًاسداس

 تود وعلا أوثوأ ندو کنی وماء نيل هَ او : مهناكم نم ىلعأو

 ملكت « ةميرجلا هذه يف اوعقو - ہللاب ذايعلاو  ءالؤهف :١١[ ةلداجملا]

 هللا لوسر ءارقلاب ینعیو « انئارق لثم انيأر ام : لاقف يقشلا لجرلا اذه

 يف ناك هنأل ءاملعلا تقولا كلذ يف ءارقلا ظفل لمشيو هباحصأو هك
 نوكي دقف رخأتملا نامز يف امأ ءأملاع نوكي نآرقلا أرقي يذلا تقولا كاذ

 ةف ةءارقلا ديجي امنإو هقفي الو نآرقلا يناعم نم ًائيش مهفي ال ئراقلا

 لوألا نامزلا يف امأ ء ءاهقفلا لقيو ءارقلا رثكي نامزلا رخآ يف هنأل

 مهو ءاملعلا يأ ءالؤه انئارق لثم انيأر ام : هلوقف ءاهقفلا مه ءارقلاف

 .مهنع هللا يضر ماركلا هتباحصو ةي لوسرلا

 يأ يف مهملع لجأ نم ءاملعلا صقنتي يذلا نأ اذه نم ذخؤيو

 لثم انيأر ام : لاق اذه نأل ؛ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم يف لخدي هنأ تقو

 < تقو لك يف ءاملعلا لوانتي اذهو < ءاملعلا مه : ءارقلاو ءانئارق

 هلوسر ةنسو ہللا باتك نولمحب مهنأل مهالجإو مهمارتحا مهل ءاملعلاو

 هلك ينلاو «مهمارتحا بجيف سانلا ىلإ هنوغلبيو ملعلا نولمحيو اپ



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد
۳۳ 

 '''؛ بکاوکلا رئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف » : لوقي
 '''؛ رحبلا يف ناثيحلا ىتح ءيش لك هل رفغتسي ماعلا نإو..»:ةيب لاقو

 نم ہللا یخ امت : ىلاعت لاق هللا عرشب م اعلا دارملاو «هردق هل ملاعلاف

 نوفرعي مهنأل ہللا ةیشخ لهأ مه ءاملعلاف [۲۸: رطاف] اکمل وداع
 ناسنإلا ملع داز املكو .هنوشخيو هنومظعيو هنولجي مهف ةفرعملا قح هللا

 نمف «مهریقوتو ءاملعلا مارتحا بجيف لجو زع هلل هتيشخ تداز

 ِهْلوُسَرَو ۔وْیَياَءَو هللأيأ 00 ةيآلا هذه ىنعم يف ًالخاد نوكي هنإف مهصقنت

 . ٭ تدوءرہتست عَ رش

 .تاعامجو ًادارفأ نيملسملا مومع مارتحا :اعباس

 مكحلا ممع ہللاو دحاو سلجٹا يف ملكت يذلا نأ بجعلا نم :انماش

 ءازهتسالا بسن چ تروءرہتست 5 ٹک هلوسرو ءهْيياَءَو و ہللا ٭:لاقف

 ىلع اوتکس امل مھنأل؛ مکح ا مهمعف اوركني مل مهنأل ؟اذام اعيمج مهيلإ

 باشلا اذه مهيلع ركنأ امل اذهو ءركنملا لعاف عم ءاكرش اوراص رکا

 لدف اوركني ملف ءالؤه امأو .هباتك يف هقيدصت هللا لزنأو مثإلا نم ئرب

 لَك لوسرلابو نيدلاب ءازهتسالاو رفكلا سلا رضحي يذلا نأ
 : ىلاعتو هناحبس لاق ء مكحلا هلوانتي ركنيالو ءاملعلاو ةباحصلاو

 نباو )۲٦۸۲(( يذمرتلاو ء(٣٣٦۳) دوادوبأو )١595/6(( دمحأ هجرخأ )١(

 حرش يف يوغبلاو ء(۵۹) هقفتملاو هيقفلا يف يدادغبلا بيطخلاو ء(۲۲۳) هجام

 حتفلا يف ظفاحلا لاقو بنت ءادردلا يبأ ثيدح نم (۱۲۹) ةنسلا

 . (٤ اهب ىوقتي دهاوش هل 2 /1)

 .هجيرخت مدقت )٢(



 مالسإلا ضقاوث حرش يف سورد دست ۳٢

 یے اب 2 E 3 مرے < 590 ی ا م ريب غم 5 م 00 ےس

 اما ےدراع ييذح يف أاوضوخي قح مهنع ضعاف انذِليا ء فی نوضوخ نزلا تار اذإو $

 4 ا سا ع دص رس رم حل اس ےہ همه م < و اھ سس هرم 2

 :٦۸[ ماعنألا] © تييلظلا ٍرَوَمْلا عم ئركحزلا دعب دعقث الف ٌنطْيَّشلا كيسي
 Ed ساس رگ ےس ےک 2 ي و وت ہر 000 10 7 : 2

 ہلا تاء نم اد نأ بتكلا يف مَع لر دقو # : ہناحبس لاقو
 نإ وربع تیدح یف اوشو ىح مہم أودت اله ابي اھت اپ رکی ت ےہ ه0": ےس 8 8 م سا ر و ے

 دق 8

 :Né ءاسنلا]4 ام يف َن شکلاو َنيِقِفكمْلَ عماج هلأ َّنِإ مهل اذإ

 وأ ةباحصلاو يب لوسرلا بس وأ ہللا بس رکنی ال يذلا نأ ىلع لدف

 ہللا نأل ءاوسب ءاوس باسلا لثم نوكي هنأ ءاملعلا بس وأ نيدلا بس

 . دحاو ملكتملا نأ عم ةعومج ا ىلإ ءازهتسالا بسن

 اهلمأتي نأ ملسملل يغبني ةميظع ماكحأو ربع اهيف ةيآلا هذهف

 سانلا يف ةريثك رومألا هذهو « هنم ترذح امن ءيش يف عقي الكل اهربدتيو

 ريثك نآرقلاو ةنسلاب ءازهتسالاو « ءاملعلاو نيدلاب ءازهتسالاف «مويلا

 اهب جتحي ال ةنسلاو تقولا اذه يف ناحلصي ال ةنسلاو باتكلا نولوقيو

 نم كلذ ريغو «هب جتحي ال دحاولا ربخ نأ امك ةاورلا لقن نم اهنأل

 . ةعينشلا تالاقملا

 نم ثبلا لئاسو يف ثبي وأ « عاذيو : فحصلا يف بتكي امم كلذكو
 نم اذه ناك ولف «ريثكلا ءيشلا هيلع ءادتعالاو مالسإلا نيد صقنت

 اذه نأ ةلكشملا نكلو «بنذ رفكلا دعب سيل هنأل ؛ رمألا ناه رافكلا

 ماكحألا صقنتي هنأ ملعلا يعديو مالسإلا ىلإ بستنی نمم ثدحي

 هبشأ امو « ملعلا ديفت الو ةينظ اهنأو ةيعرشلا ةلدألاو تايآلاو ةيعرشلا

 .مهضارعأ يف ةعيقولاو ءاملعلا يف مالکلا وأ «ةعينشلا ثالاقملا نم كلذ

 هبشأ امو ةنهادمو نيطالس ءاملع مهنأو «سافنو ضيح ءاملع مهنأو
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 | و کی اا ا : ٥

 لکو .ىفخي ال امم اهنوبتكيو اهنوددري يتلا ةعينشلا تالاقملا نم كلذ

 ہللا هركذ ام ديعولا نم هبحاص ىلعو ةميركلا ةيآلا ىنعم يف لخاد اذه

 نينمؤملا نم نورخسي رافكلا نأركذملاعت ہللاو ء«ةيآلا هذه يف

 َنوكَحْصي اوثماء لأ م واک ْأوُمَرَجَأ ےیل نإ : لاق مهنوصقتتيو
 إو ل نيه اونا ۂبلخآا كل اوله ادو € واس مہ اورم ادو
 نينمؤملا نوفصی [۲۹-۳۲: نيففطملا] € َنوُناَصَ تلوم نإ اولا 7

 نيدلا اذه :نولوقي ء لالض هنأب نيدلا اذه نوفصيو «نولاض مهنأب

 ال هنأو تالاقملا نم كلذ هبشأ امو ةراضحلاو يقرلاو ةيندملا نع قوعي

 . نامزلا اذهل حلصي

 ءافعإك ءروشق اهنإ نولوقيو 45 لوسرلا ةنسب نوئزهتسي كلذكو

 نأو «روشقلاب نولوغشم متنأ نولوقيو «براوشلا فحو ةيحللا

 ںوشقلا نم بايثلل لابسإلا راكنإ نإو ءروشقلا نم كاوسلا لامعتسا
 لامکلا نم ءاسنلا روفس نأو ءنوؤاشی ام اوسبلي سانلا اوعد : نولوقي

 لب !!ًاروشق هلك نيدلا راص ؟ يقب اذام نذإ ءروشقلا نم باجح ا نأو

 مهتديقع هذه «ةنيهلا رومألا نم روبقلا ةدابعو كرشلا نإ نولوقي مهنإ
 نودهتجم مهو ء رخآلا يأرلا مارتحا نم اذهو «مهتديقع يف رارحأ مهو

 هنأ كش ال اذهو نآلا لاقي اذه لکو «مهيلع اوركنت الو اوظلغت الف ٠

 ناك اذإف ءيا هلوسر ةنسو هللا باتكل صقنتو ا هلوسرو هلل ةداحم

 - .؟ يقب اذامف روشقلاب تءاج ةنسلاو روشقلاب ءاج نآرقلا

 نأ لجأ نم يعيش وأ يروبق اننیب ناك ولو اننيب اميف دحتن : نولوقيو
 . ؟داحلإلا مواقن



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد انهت

 ؟ داحلإلا وه ام : ممل لوقنف

 ۔ قلاخلا راكنإ وه داحلإلا : نولوقيف

 لب؟ داحلإلا مظعأ نم وه سيلأ ہللا ريغ ةدابعو كرشلاو : مهل لوقنف

 هللا يضر ةباحصلاو هيب لوسرلا بسی يذلاو « داحلإلا دشأ نم وه

 مأ ةشئاع صقنتيو ةباحصلا بسی يذلاك « داحلإلا نم وه مهنع

 صقنتم اذه هنم هللا اهأرب ام اهفصيو .- اهنع هللا يضر - نينمؤملا

 ‹ هلهأ يف ءوسلا رقي هنأو اءوس هلهأ يف نأو ء هل مهتمو هيب لوسرلل

 صقنت اذه «ةدساف ةجوز يب هلوسرل راتخا هللا نأو ةيفاعلا هللا لأسن

 رفك اذهف ء ةدساف يهو اهب يضر هيي لوسرلا نآو لگ هلوسرلو هلل
 . حيرص

 ىلاعت ہللا نأل «ىلاعت هللا نوبذكي ةباحصلا نوصقنتي نيذلا كلذكو

 َنولَوَأْلا توعيسلأو » : ىلاعت لاق ةريثك تايآ يف ةباحصلا ىلع ىنثأ

 اوضرو مُهنَع هلا قضت نسخإب مهوعبتأ َندْلاَو راضالاو نرجملا نم

 ءالؤهف :1٠٠١ ةبوتلا] پر است" ٣٣

 :نولوقي ءالؤهو ؛ مهنع هللا يضر ةباحصلا مه راصنألاو نورجاهملا

 الإ اذه امو « ةعبرأ الإ مالسإلا ىلع مهنم قبي ملو اورفك ةباحصلا

 نو هلأ وسو دس ا : العو لج هللا لوقيو ءالعو لج هلل. بيذكت

 2آ
 رک حس ےس رو صحم ےہ سک 20 2 سر ےک ورم یک ا ین 5 8

 ا (اذهج ا نوع ناكل لع اا ہن

 اس رم رم 271

 :نولوقيف [۲۹: حتفلا] 4 دوجسلا ِرثآ نم مههوججو ىف ْمُهاَميِس ات

 ني نورفکیو مهيلع ہللا ىنثأ نم نومذي !هللا ناحبس ءرافك ةباحصلا
 red مصر رس رج

 دلا نرجلهملا ءارقفلل# : لوقي -العو لج - هّللاو «مهيلع هللا ىنثأ



 مالسإالا ضقاون حرش يف سورد

 هللا نوَرصن دو انوضرو هلل آ یم الف نونشپ واو مهري نم ا

 يف لاق مٹ نورجاهملا مه ءالؤه [۸: رشحلا] 4َتوفِرَْصلَ 00 اک

 مهل 0 ورك ا دان َراَدلأ وو نزلو : راصنألا

 ناک وو حضن قلع توردو و ae مهرودص 3 0و الو

 [۹: رشحلا] وحينما مه 80 8 ٤ ناک نع

 نم وءاج او #* : لاق مث «مهتافص هذهو راصنألا مه 0

 زج الر جلاب س کلا تویہ ا زا ر كذب عی 7

 اذإ نكلو :11١ رشحلا] 4 محن فور َكّنِإ 00

 ةشئاع نعلاو ءرمعو ركبابأ نعلا مهللا : لوقي نم مهدعب ءاج نمب ناك

 مهمكحام «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ًانالفو ًانالف نعلاو نینمؤلا مأ

 نأ نيملسملا بابش ىلع بجي نکل «ةيفاعلا هللا لأسن !؟ىلاعت هللا دنع

 نأو :تالیلضتلاو تاياعدلا هذهب اوعذخنی الو رومألا هذه ىلإ اوهبنتي

 قرفن الو همالسإ ضقنيام هنم ردصولو ملسم وهف ملسم هنإ لاق نم

 قرفن امثإ نيبيطلا نيحلاصلا سانلا نیب قرفن ال اننإ : لوقنف «سانلا نيب
 و توا ٹحلا ترنم ل لئ لام لف لاو یس نیہ

 ةدئاملا] 4 ترش ہل تالا ا کان ترکلا نك كبح

 بيطلا نیب قرفن امنإو ءالكو اشاح نیملسلا ني قرف ال نحنف ۰

 جج جا ا تو جا اک ہت ےہ

 4 تورسخلا مش ا EEE ےک رف ےطعب

 نيب زيمي ال يذلاف تر رے [۳۷: لافنألا]

 هدنع سیل هنأ امإو ءاهب زيمي ةيلقع هدنع سيل هنآ امإ بيطلاو ثيبخلا
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 مالسإلا ضقاوث حرش يف سوره ۲۳۸)

 نمؤملا نيب هب قرفي ناميإ ہدنع الو ءاوس ہدنع سانلا لکف «ناميإ

 سانلا نيب قيرفت هدنع ام « قيدنزلاو دحلملاو ءملسملاو رفاكلاو «قفانملاو
 ىلع بجيف « هّللاب ذايعلاو ةديقعلا دساف هنإ امإو لقعلا دساف هنأ امإ اذه

 واو لابا لف هذه لمأتيو رومألا هذه فرعي نأ ملسملا

 ال 4 کیتا َدَحَب دب مرم تک دف اورد ال ایل ےتو+رہتست E هلوُسَرَو

 هلوسرو هللا بس نم 7 ىلع لدو « هلوسرو ہللاب أزهتسا نم رذع لبقي

 .رفكي
 : نيمسق ىلإ مسقني ءازهتسالا نأ ءاملعلا ركذ دقو

 . ةراشإلاب ءازهتساو ؛لوقلاب حيرص ءازهتسا
 ريشي وأ « ءازهتسا هنيع لمي وأ ءازهتسا هتفش دمي نأك ةراشإلاب اح

 ا ءازهتساو ًاصقنت دعي اذهف رسا ا يطع راد

 ورم داد يل نك اوما ندلا ارگ اھ للا اح
 لا وصی عم

 ]4: نيففطملا] چ نوُماغنَی مهم

 اميس الو «ءيسلا مالكلا بنجتيو رومألا هذه هبنتي نأ ملسملا ىلعو

 لاق « هناسل ظفحي نأو «ءاملعلاو عرشلا لهأو عرشلا رومأ يف مالكلا

 . [18: ق) 4 دنع بت یل الإ لوف نم ظلي اک لہ : یلاعت
 لزنأ دقو « عفانلا ملعلا تملعت اذإ الإ لطابلا نم قحلا فرعت الو

 امي 8 : ىلاعت لاق لطابلاو قح ا نيب زييمتلل نآرقلا وهو ناقرفلا ہللا

 يف لعجيف [۲۹: لافنألا] انار مل لم لا وقت نإ ْأَوُنَماَء تلا
 يذلا زييمتلاو ناقرف نآرقلاف ء لطابلا نم قحلا هب نوفرعت ارون مكبولق

 الف «لطابلاو قحلا نيب قرفي هنأل ًاضيأ ناقرف نمؤملا بلق يف هللا هلعجي



 مم ےس مالسالا ضقاون حرش يف سورد

 تاهبشلاو ةللضملا تایاعدلا هيلع رثؤت الو ءاذهو اذه هيلع سبتلي

 نيقفانملا نم رذح ىلإ جاتحيو ملعتو ةيانع ىلإ جاتحي اذه نكلو «ةقوزملا

 اذإو مهسلاجم رضحي الأو «نيملسملا فوفص نیب نيسدنملا ةقدانزلاو

 درو مهتلاقم راكنإو مهيلع راكنإلل دادعتسا ىلع نكيلف رضح

 وأ ہللا بس نم نأ يهو ةقيقد ةلأسم - ًاضیا - ةميركلا ةيآلا اعسات

 وأ ًاداج ناك ءاوس رفكي هنأ ةي هلوسر ةئس وأ هباتك وأ لپ هلوسر

 لزغا زوجي الف ء لزه الو حزم هيف سیل رمألا اذه نأل ًاحزام وأ ءألزاه

 وأ « نآرقلا وأ « لوسرلا وأ « هللا بس نمف ء رمألا اذه يف حزملاو

 ديدشلا ديعولا اذه هلاني هنإف « ملعلا لهأ نم مهعبت نم وأ ةباحصلا

 امَتِإط : اولاق ةيآلا مهيف تلزن نيذلا ءالؤه نأل ء ًاحزام ناك ولو

 ورايا کاب لی : لاق لب مهرذع هللا لبقي ملف © بلو صو اک
 قلع: كوس ذكي ےک او ا ی راز تک رنگ
 ءازهتسإلاو ب هلوسرو ہللاب ءازهتسالاف ء ءازهتسإلا درجمب مكحلا

 مدعو رومألا هذه مارتحا بجي ؛ بعل الو حزم هيف سيل تايآلاب
 . اهب حزملاو اهب ءازهتسالا

 نأل ؛ رفك اذه نأ ملعي مل ولو رفكي هنأ ةيآلا لدت كلذك ؛ارشاع

 : ىلاعت لاق امك ناميإ لهأ اوناک ءالؤهف ءرفك اذه نأ اوملع ام ءالؤه

 كلذب مهرذعي مل ہللاف ءرفك هنأ اوملع ام 4 ميسي دمي مرتك د
 اذإ فيكف « رفك هتايآو ال هلوسرو هللا بس نأ ملعي ال ناك ولو رفكيف
 داح ا نيب قرف ال هنأو ةمهم ةلأسم هذهف .دشأ رمألاف ؟املاع ناك



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد انقل

 1 مِلاعلاو لهاجلاو «لزاهلاو

 ىلصو : نیدلا ءادعأ لذيو .نيملسملاو مالسإلا رصني نأ ہللا لأسن

32 32 FF 
 : ةلئسآ الغ

 تو ءرہتسڈ مق وم رش او تان لن و و ۳ لاؤس

 لديام ةميركلا ةيآلا 2 سيلا € ۶تت د ہرتک د6 اورد ال ان

 ؟ ةتجرملا ىلع در هيفو مالسإلا نم جرخي دق لوقلا وأ لمعلا نأ ىلع

 هنأ نولوقي نيذلا ةئجرملا ىلع در ةيآلا يف كش الب « معن : باوج

 دقتعا ءاوس ًاقلطم رفكي هنأ ىلع لدت ةيآلاو «هبلقب دقتعا اذإ الإ رفكي ال

 سی تہی اب ےہ ہہ

 . 4 کسي دب مرتك 2پ ىلاعتو
 . ؟ هبحاص هب رقكي يذلا ءازهتسالا لقآ ام :لاؤس

 ٗءازھتسا ناك ام لك « ہللاب ذايعلاو ريثك هليلق ءلیلق هل سيل : باوج

 نم ربتعي نيعلاو « ديلاو ء ةفشلاب ةراشإلا : یتح ءرفك وهف ةيرخسو

 . ملكتي لولو ءازهتسالا

 نآرقلا تايآ دوصقملا € دذا لابا لف 8# ىلاعت هلوق ي له : لاؤس
 . ؟اھتم دارملا امو ؟ ةينوكلا تايآلا عيمج مآ

 ىري هنأل ؛دحأ اهب أزهتسي الو ةدوجوم ةينوكلا تايآلا : باوج



 2 مالسإلا ضقاوث حرش يف سورد

 ء دهاشم ماع اهنأل اهب بيذكتلل لاج الف «راهنألاو راجشألاو لابجلا

 . ةنسلاو نآرقلا وهو « لزنملا يحولاو ء ةءورقملا تايآلا دارملا امنإو

 . ؟ءاملعلاب ءازهتسالا 4 طباضلا امو ؟ءازهتسالا ماسقأ ام :لاؤس

 نوئزهتسي مهنأ ءاملعلاب أزهتسا نم ىلع رهاظلاو بلاغلا : باوج
 نالف :لوقيف مهتاوذل مهب نوئزهتسي ال « ملعلا نم هنولمحي امل ءاملعلاب

 ملسم لك قح يف زوجي ال اذه ناك نإو همسج يف اذك وأ روعأ وأ جرعأ
 2 سرک حرس

 اك اوك ل وقص ورك و ا حتما اغا ع ا ملك 387 لاعت لاق

 لا عم خس لايق ICS راح والا ا
 . مهملع لجأل الإ

 ملسو هيلع هللا یلص لوسرلاب ءازهتسالا يوتسي له :لاؤس
 ؟ مكحلا ةهج نم ءاملعلاب ءازهتسالاو

 ءاملعلاب ءازهتسالاو < كش الب دشأ هيي لوسرلاب ءازهتسالا : باوج

 « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا » : لاق كي ينلاو «ءايبنألا ةثرو مهنأل حیبق

 . ءايبنآلاب ئزھتسی امناف ءايبنألا ةثرو مه نيذلا ءاملعلاب ئزهتسي يذلاف

 . هل مهلمحو « ملعلا مهتثارول الإ ؟مهب ئزهتسي اذامل ؛ موزللا قيرط نم

 ؟ ساتلا كاحضإل نيدلاب ئزھتسی نم مكح ام: لاؤس
 كحضي وأ ًالزاه وأ ًاداج ناك ءاوس « رفاك هنأ مكحلا : باوج

 . ةيرخسلاو ءازهتسالل الحم سيل نيدلاو « هناميإ دعب رفكي هنإف سانلا

E E 7 



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد اٹل

 عباسلا ضقانلا حرش يف نماثلا سردلا

 فرصلا : هنمو رحسلا : عباسلا ضقانلا هللا همحر خيشلا لاق

 امو # : ىلاعت هلوق ليلدلاو رفک هب يضر وأ هلعف نمف فطعلاو

 . كت ا ڈک نک اک لرش قع دك نام

 .حرشلا

 :ءاملعلا لوقي اذٰهو ؛ يفخلا ءيشلا نع ةرابع : ةغللا 2 رحسلا

 . '''ہببس فطلو يفخ ام رحسلا

 ًارومغم هلوأ يف ًايفخ رهظي راهنلا نأل ؛ليللا رخآ وهو رّحّسلا : هنمو

 .هئافخل ارحم يمُسو رفسي ىتح ًائیشف ًائیش رهظي مث ليللا مالظب
 ٠ . يلييختو يقيقح : نيمسق ىلإ مسقني : عرشلا كرحسلا

 رثؤي ٠ بولقلا يف وأ نادبألا يف رثؤي لمع نع ةرابع : هنم يقيقحلاف
 هنأ ناسنإ ىلإ ليخُي نأب ركفلا يف رثؤي وأ :توملاب وأ ضرملاب نادبألا يف
 . هلعفي مل وهو ًائيش لعف

 وه اذهف « نييعبط ريغ ةبحم وأ ء ةهارك هب ثرويف بلقلا يف رثؤي وأ

 ةيداع ريغ ةبحم هيف ثدحيو ناسنإلا فطعي ناب «فطعلاو فرصلا
 هضغبي وأ ءيشلا اذه ىلإ ههركي وأ ءصاخشألا ضعب وأ ءايشألا ضعبل

 ىمسيو «رخآلل امهدحأ ببحي وأ هجوزو ءرملا نيب قرفي نأك «هيلإ

 )١( ءاتفإلا :ط . 740 ص دیج ا حتف : رظنا .



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد
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 .ةلوتلاب

 ام فالخ ىلع ءيشلا ىرتف راظنألاو راصبألا ین رثؤي ام :يلييختلاو

 . هيلع وه

 ةوعأ لک و 8: :لاعتا لاف قلفلا روپ ىف فاح ام لوألا ولا نمف
 نمو ا(: يو بقو اذ | ٍقِساَع رَ نمو یز َقَلَح ام رس نم ل قمل ري
 «يقيقحلا رحسلا وه اذه « ل دّقمْلا ف ِتددتَتلآ وک

 كلذب دصقتو ءاهيف ثفنتو دقعلا دقعت يتلا يهو ةثافن عمج :تاثافنلاو

 مصعألا نب ديبل هرحس ام يب ينلل لصح ام هنمو « روحسملاب رارضإلا
 رحسلاب رثأتف ءهلعفي مل وهو ءيشلا لعف هنأ يب هيلإ ليخي راص يدوهيلا

 ضارمألا نم عون اذهو رشبلل ضرعي ام مط ضرعي رشب ءايبنألا نآل
 :ضرم هنأل رحسلا كلذ نمو ؛رشبلا بيصي ام مهبيصيو نوضرميف

 لاقف هدنع افقوف «ةروسلا هذهب هنايقري نيكلَم هيب هيلإ هللا لسراف
 : لاق - روحسم ينعي ۔ بوبطم :رخآلا لاق ؟لجرلا نأش ام : امهدحأ

 او طس ق عا نآ د لاق تر مآ و
 ةروسلا هذهب مالسلا هيلع ليربج هاقرف .ناورذ رئب يف ةعلط فج يف

 هنع بهذف «لاقع نم طشن امنأك دل ماقف 4 ِقَلَمْلا بري ُدوُعَأ لفط

 اهنم اوجرختساف اوبهذف رئبلا هذه ىلإ اوبهذي نأ الاجر رمأ مث رحسلا
 دقف هللا امأ» : ي لاقف ؟هلتقت الأ :ِةكَب ىنلل اولاقو «هوفلتأو رحسلا

 ے ةنتفلل ًاءرد لكي هكرتف "رش سانلا ىلع حتفأ نأ بحأ الو «ينافش

 .اهنع ہللا يضر ةشئاع ثيدح نم(۲۱۸۹) ملسمو )۵۷٦٥( يراخبلا هجرخأ )١(



Hîمالسالا ضقاوث حرش يف سورد ۱  

 ال وأ ءهلتق زوجي ال لقي م يب لوسرلا نأل ؛لتقلل قحتسم هنأ ىلع لدف

 ىنعي ( ارش سانلا ىلع حتفأ نأ بحأ ال ١ : لاق امنإو ءلتقلا قحتسي

 مهنم لصحل هلتق هنأ ولو لَك ينلا عم دهع مهدنع دوهيلا نأل ؛ ةنتف

 ايب هكرتف حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد نأ كش الو ؛رشو ةلتف

 يذلا يقيقحلا عونلا نم اذهف « يب هؤافش وهو لصح ضرغلا نأل
 . رثؤي

 هلعف ام سنج نم وهف نيعألا رحس وهو :يلييختلا رحسلا امأو
 ىسوم اولباقيل ةرحسلا عمج امل مالسلا هيلع ىسوم عم نوعرف
 امف : العو لج لاق اذهلو ءاليبخت ًارحس اولمعف هعم يتلا تازجعملاو

 انا ووتش لاق ام [ 115 فا از کان ا ا املا
 وابو مهوبھرتساو » :ىلاعت لاقو 4 سالا فا اڑ حس : لاق لب

 :هط ةروس يف ىلاعتو ہناحبس لاقو ء :1١١7 فارعألا] چ ریظع حسب

 ليخي :يأ ٦٦٦[ هط] ین اا مهرس نی یا لم ظر مم فا ادد

 يهو يشمتو كرحتتو ىعست لابحلاو اصعلا 7 مهرحس نم ىسوم ىلإ

 د تر : ال ةقيقحلا يف
 رحس اذه 4 سالا تيعأ اورحس# ىرخألا ةيآلا يف امك قبئزلا

 ا سش تر

 سفانخ وأ نالعج وأ تارشسسب يتأيف سانلا ضعب ىلإ رحاسلا ينأي

 .اهتعيبط ىلإ دوعت ليلق دعب مث منغ اهنأك حبصتف رحسلا اهيلع يقليف

 قاروأب سانلا ضعب ىلإ نوتآيف نولات او نولاشنلا هلمعي ام هنمو

 ًالاومأ اهلباقم يف نوذخأيو ًادوقن اهنونظيف ةرمقلا اهيلع نوعضي ةيداع



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد
۵ 

 ىلإ ءايشألا هذه تداع رحاسلا بهذ اذإ مث « دوقنب ًادوقن ةفارص وأ

 يديأ ىلع ًاريثك عقيو فورعم ءيش اذه اه ةميق ال ًاقاروأ ءاهتقيقح

 .لطابلاب سانلا لاومأ نوذخأي نيذلا نیلاتح او نيلاشنلا

 نأو ء نوعرف موق يف ىلاعت هللا هركذ ةيرشبلا يف ميدق هيعونب رحسلاف
 ءاج املف رحسلا نوفرتحيو « هتيعر يفو « نوعرف دنع اوناك ةرحسلا

 هقدص ىلع لدت يتلا تازجعملا هعمو هبر ةلاسرب مالسلا هيلع ىسوم

 مالسلا هيلع هبيج يف اهلخدي هديو « ةيح ىلإ بلقنت یتلا اصعلا يهو
 عنص ال هللا دنع نم تازجعم هذه صرب وأ ةفآ ريغ نم ءاضيب جرختف

 الو ءاهيف رشبلل لخد ال هللا دنع نم ىتلا تازجعملا نأل « اهيف رشبلل

 یلاو العرب ج الل دنع نم اهل اهلجااونأب نأ نانبنإلا ارب عین

 ےس ےس ےس و ید
 ور سر

eاأ لول اوُناَقَو 8 :  

 [50: توبكنعلا] € هلأ دنع تيدا ا ! لق ا نُم تلیاء هع

 موم وو وی وہ
 .ثازجعم

 يهو اهنونقتيو سانلا اهملعتي ةعانصو يرشب لمع هنإف رحسلا امأ

 قراوخ يه امنإو :تازجعم تسیلو ؛ نجلاو سنإلا نيطايش لمع نم
 زائڈئا تملا نأ ا ا
 لُق دَر نم تاء هع كأ لول اوناَمَو# هللا الإ اهداجيإ ىلع دحا

 تايآلاف تر ا تل
 وأ اهب يتأي نأ يب لوسرلا ةعاطتساب يه امف العو لج ہللا دنع نم
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 ‹ هعنصيو هملعتي هنأ قولخملا ةعاطتساب وهف رحسلا امأ ء اهلمعي
 تانيبلاب مالسلا هيلع ىسوم ءاج امل اذهو ؛ لطاب رحسلاو قح ةزجعملاو

 كال وعزا لان سا ھا رس" اذه: فا ولا اوسلو

 ًاموی اودعاوتو ىسوم ةلباقمل ةرحسلا اوعمجف [08: هط] ولن رح

 ةرحسلا له ؛یسومو ةرحسلا نيب عقي ام اودهاشيل سانلا عمتجاو

 روهظل ہللا ريسيت نم اذهو ؟ ةرحسلا بلغي ىسوم وأ ىسوم نوبلغي

 نأ ىسوم نم اوبلطف اوعمتجا ؛ مالسلا هيلع ىسوم هيبن ةرصنو قح ا
 ميظع رحس نم مهعم ام اوقلأف «متنأ اوقلأ : مه لاقف ًالوأ يقلي

 مالسلا هيلع ىسوم نإ ىتح يصعلاو لابح ا نم هب سانلا اوبهرتساو
 کلا ثنا کلر ف ال اھ 73 قوت همي ا قیا آل تاع
 ىتلا اصعلا یقلاف 70-114: هط] امص ام َنَقلَت کسب يف ام یار اول

 هوعضو يذلا رحسلا لك مهتلاو مهبهرأ ًامیظع ًانابعث تناكف هديب تناك

 ىسوم نإ مث« نابعثلا مهمهتلي نأ مهسفنأ ىلع اوفاخو «يداولا يف
 ملع كلذ دنعف «تناك امك اصع تداعف اهكسمأ -مالسلا هيلع -

 نم سيل اذه نأ اوفرعو ؛رحسلا نم سيل ىسوم عم يذلا نأ ةرحسلا
 نيدجاس اورخو هللا ىلإ اوباتو اونمآف ہللا دنع نم وه امنأو رشبلا عنص

nہت  I 

 اذه يف نوعرف هللا حضفف :٠۲٠-۱۲۲[ فارعألا] 4( دورو ئموُم بر

 مهعم ام لطبأو هموقو نوعرف هللا حضف «ميظعلا دهشملاو فقوملا

 نوعرف ربجت كلذ دنع ءاهيف رشبلل عنص ال يتلا ةينابرلا ةزجعملا ترهظو
 : اولاق ؟اذام مث نكل توربجلاو شطبلاب ةرحسلا دعوتو دناعو ربكتو



 رب انما اإ ال ادا ویک ہوم ىضف امن ضاق تا ام ضفاف ےل

 مهنكلو«لخنلا عوذج يف مهبلصيو مهلتقي نأ مهدعوتو [۷۳-۲

 ةبقاعلا تناكف 4 َنيِمِلَسُم اوو اربَص اني مرفأ ابر 8 : اولاقو اوربص

 قحلا رصتناف « نینمؤمللو مالسلا هيلع ىسوم ہللا ينل يأ ناميإلا لهأل
 نم يه امنإ ءايبنألا عم يتلا تازجعملا نأ نيبتف « نولمعي اوناك ام لطبو

 نأ ةكئالملا نم الو ناك نم ًانئاك رشبلا نم دحأ عيطتسي ال هللا عنص

 . هعنصو هللا قلخ نم يه امنإو ءاهنم ًائيش دجوي
 رحسلا نأ ىلع لدف ءرحسلاو ءايبنألا تازجعم نيب قرفلا وه اذهف

 نوكي دق امك نآرقلا يف هللا ركذ امك نوعرف دهع نم ةيرشبلا يف ميدق

 هيلع ناميلس دهع يف اذهلف ليئارسإ ینب يف رحسلا يقب دقو . لبق نم
 نجلا هل ہللا رخس مهكولمو ليئارسإ ينب ءايبنأ نم كلم ين وهو مالسلا
 ًادحا هطعي مل ًاكلُم هاطعأ ہللا نأل ؛ هرمأب لمعت نيطايشلاو تيرافعلاو

 يىر ْنَي رسل تبي ال کام يل بو :لاقو هبر لاس امل نيملاعلا نم
 انب لك َنيطتلاو» تيرافعلا هل رخس هللا نأ كلذ نمو ["”ه :ص]

 فرصتي [۳۷-۳۸: ص] 4 املا يف نرم نيرا 0 ٍصاَوَعَو

 هللا ركذ امك ةلئاطا لامعألا هل نولمعيو مالسلاو ةالصلا هيلع مهيف

 نيطايشلا تءاج مالسلا هيلع ناميلس تام امل مث «ىلاعتو هناحبس

 وهف رحسلاہ الإ نيطايشلا ريخست عاطتسا ام ناميلس نإ : تلاقو

 ء ناميلس ىلع اورتفا .هلمعي يذلا رحسلاب نيطايشلاو نجلا مدختسي
 ينب قيلي الو رفك رحسلا نأل كلذ نم مالسلا هيلع ناميلس أرب هّللاو
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 رر سچ رس ۳

 لع ُنيِطَمَّسلا اولْنَت اَم أوُعَبَتاَو# : ی اعت لاق رفكلا لمعي نأ ناميلس هللا

 ہوس و جیپ می وس

 امو حلا َنوُمْيَعي اورَمُك تريِطيَّتلا کلو # :لاقف أرفک

NESتواس  
 لآ نج وب كرك امامهم تم كك فد ع کک

 3 رص 7 : 1

 الإ ٍدحآ نم ءهب َنراضِب مه امو ہیرو
 تاس

 ٍنْدِإِب ام 2س هللا
 5 دخلا ورك ر

 e و مل ام ةليراش

 ط8

 ےک ےہ رس رک

 و ت0 اھ در هع 720 مُهَرشَ

 ےک

 ل حب aS e اا 0 هن هي ار اک 00

 توشي اگ وأ رح هللا دنع نِ ُةَیرثعل اواو اڑماء دتا رک
 لمع نم وه رحسلا نأ نايب تايآلا هذه يف [۱۰۳-۲: 7 4

 نكلو ہللا يبن نبا هللا ين مالسلا هيلع ناميلسب قيلي ال هنأو نيطايشلا

 لدت تايآلا هذهف «نيطايشلا مهيلإ اهتقلأ يتلا دوهيلا تاءارتفا نم اذه

 رفك رحسلا نأ ىلع فنصملا اهي لدتسا اذهلو رفك رحسلا نأ ىلع

 :عضاوم ةدع 4. كلذو مالسإلا ضقاون نم هنأو

 رحسلا نأل رحسلا لمع ام يأ 4 ُنَمْيَلُس َرَمَك امو هلوق ؛ ًالوأ

 . هللا ينب قيلي الو رفك

 4 رخْیلا سالا َنوُمَنمَي أوُرَمَك يِطسّنلا لَو » هلوق : ًايناث

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا ميلاعت

 اَمَسِإ لوفي ىح « نيكلملا ينعي € حا نِم نالی امو هلوق :اثلاث
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 ٹک ا

 ہے ےل وس

 رحسلا ملعت نمف ؛رفکتف رحسلا ملعنت ال يأ 4 مك اله همن

 تی ۃَر خلا يف ول ام هيرش نمل اوملي دلو :ىلاعت هلوق :ًاعبار

SÎي  

[ 0 

 نأ ىلع ليلد اذه © ْاَوَقَتآَو انَماَء ْرْهَتَأ راو :ىلاعت هلوق ؛ :ًاسماخ

 . ىوقتلاو ناميإلا يفاني رحسلا

 هميلعتو رحسلا ملعت نأ ىلع لدت اهلك تايآلا نم عضاوم هذهف

 سیل هنأو « ًارفاک راصف ناميإلاب رفكلا لدبتسا دق هلدبتسا نم نأو ءرفك
 O ا رم

 ضقاون نم ضقان هنأو ناميإلا يفاني رحسلا نأ ىلع لد € اَوَمَتَاَو أُوْيَمأَ

 . تايآلا هذهب هللا همحر خيشلا لالدتسا هجو اذه ء مالسإلا

 ؟رفك رحسلا ميلعتو رحسلا ةكئالملا ملعت فيك :لوقت نأ نكمي نكلو

 ؟رفكي نمو نمؤي نم رشبلل ناحتماو هللا نم ءالتبا اذه : لوقنف
 نمؤي نم سانلا ناحتما لجأل رحسلا ميلعتل هللا امهزنأ ناكلم ناذهف

 هتف شع امنا وقي حب :سانلا نم أدحأ ناملعي ال اذهو ؟ فكي نمو

 رحسلا ملعت كرتي نأب ملعتملا ناحصني امهف ء 7١11:ةرقبلا] و رك الف

 نإف رفك هنأب ناحصني نكلو ناتكسيو ناملعي ال امهنإف ءرفك هنأ نانیبیو

 نم رحسلا سانلا ناملعي نيكلملا لعج ہللاو ءرفك هرايتخاب هيلع مدقأ

 نم امنإو حابم هنأو هب سأب ال رحسلا نأ لجأل سيل سانلا ناحتما لجأ

 اذه نم انفرعف .ةحيصنلا لبقي نمو نمؤي نمو رفكي نم نّيبتي نأ لجأ
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 .هميلعتو هملعت رفك رحسلا نأ

 نكلو هلمعي ملو هملعتي مل اذإ « هب يضر وأ » هللا همحر خيشلا لاق

 يضر نم نأل ء اضرلا درجمب ًاضيأ رفكي اذهف هركنأ امو هب يضر
 . رفكلا ىضري ال نمؤملاف ءرفك دقف رفكلاب

 هذه لك « هب اضرلاو هب لمعلاو هميلعتو هملعت : رفك رحسلا نذإ
 نم مهتلازاو ةرحسلا عنمو رحسلا راكنإ بجي هنأ ىلع لدي امن رومألا

 لتقب ثيداحألا تءاج اذهلو هيف داسفلاو رشلا اورشني الئل ؛ عمتجما

 ةباحصلا لمعو <« فيسلاب هبرض رحاسلا دح » : ب لاق « رحاسلا

 : ةرحسلا اولتقف كلذب

 . '''ۃرحاسو رحاس لك اولتقا نأ هلامع ىلإ تم رمع بتك

 . ""اهترحس اهل ةيراج لتقب ترمأ نينمؤملا مأ رمع تنب ةصفحو

 قیمأ ينب ءارمأ دحأ ةرضحب رحاسلا لتق يباحصلا بعك نب بدنجو

 ينط تق رادلاو ء(١٦٦۱) ريبكلا يف يناربطلاو )2١570« يذمرتلا هجرخأ )١(

 فيعض وهو . ينس بانج ثيدح نم )٤/ ۳٦٣( مكاحلاو )/21١5«

 بدنج نع حيحصلاو ١ : يذمرتلا لاق بدنج ىلع افوقوم حيحص اعوفرم
 .4 ًافوقوم

 ہللادبع نب ناميلس ةمالعلا لاقو ء((۳۰ )٣٤ دوادوبأو ء(۷١٦۱) دمحأ هجرخأ (؟)

 . « نسح هدانسإو » : (۴۹۵) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف

 يف يقهيبلاو ء(١٤٥۱) هيبأ نع هلئاسم يف دمحأ مامإلا نبا هللادبع هجرخأ (۳)

 باتك » يف باهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش هححصو )١19571( ىربكلا

 . « ديحوتلا
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 رک چچچ

 ًاصخش لتقي هنأ سانلا ىلإ ليخي ريمألا دنع بعلي رحاسلا دجوو ءاج امل

 مل وهف - يلييختلا رحسلا باب نم  هديعي مث هسأر عطقي ؛هبيحي مث

 ىتح بعك نب بدنج هنم برقف « سانلا ىلع لبيخت هنكلو أئيش عنصي
 اذهو «"''هّسفن يحيلف ًاقداص ناك نإ : لاقو هسأر عطقو فيسلاب هبرض
 باحصأ نم ةثالث نع رحاسلا لتق حص :هللا همحر دمحأ مامإلا لوقي

 . بعك نب بلنجو « ةصفحو « رمع نع يب يبلا

 ال هنأل ؛دحلا هيلع ذفني لب « هنم لبقي ال هنإف ةبوتلا رحاسلا رهظأ ولو

 يأ ىلع لتقيف ءرحسلا هبلق يفو ةبوتلا رهظي دقف قيدنز هنأل هتبوتب قثوي
 لبقي العو لج هللاف هللا نيبو هنيب اميف هتبوت يف ًاقداص ناك ولو لاح

 .لاح لكب هلتقنو دحلا هيلع قبطنف نحن امأو «هتبوت

 نع ةدرو ةلملا نم جرخي ربكأ رفك هنأو رحسلا نالطب انل رهظي اذهبو

 لك ىلع لتقلا هبحاص دح نأو مالسإلا ضقاون نم هنأو مالسإلا نيد
 :؛سانلا نيب رشلاو ءاضغبلاو ةوادعلا رشنيو تاعمتجملا دسفي هنأل لاح

 نم وأ هنومسي امك « كريسلا » باب نم لعفُي ام نأ كردن اذه نمو

 تاهزتنملاو تالفحلا يف رحاسلاب نوتأيف « ةيناولهبلا باعلألا » باب
 .همسا ريغب هومس ولو حيرص رحس اذه نأ ء ةرمقلا لمعيل ةحايسلاو

 يأب يمالسإلا عمتج ا يف رحسلا رارقإ زوجي ال هنأ أضيأ اذهب ملعنو

 . ديحوتلا باتك يف باهولادبع نب دمح مالسإلا خيش هححصو ()

 قرط اطو :J ةصقلا هذه نع (٦۳۴۹ص) ريسيتلا يف ناميلس ةمالعلا لاقو

 . ( ةريثك
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 يعشلا بطلا هنومسيف ضارمألا نوجلاعي مهنإ لاقي نأ نكمي « لكش
 لاهجلاو ةرحس مهو نوقريف ةيقرلا مساب هب نوتأي وأ ہرحس وهو
 . خياشمو ءابطأ مهنأ نودقتعي ماوعلاو « ةرحس مهو خياشملا مهنومسي

 كريسلا وأ ةيناولهبلا باعلألا مساب رحسلا لامعتسا زوجيال كلذكو

 ةرايسلا هيلع يشمت هنأ وأ ؛رعشب ةرايسلا رجي يذلاك «كلذ هبشأ ام وأ

 نعطي وأ « هرضت الو ديدحلا نم خايسألاب هنيع نعطي وأ «هرضت الو
 نم هلكو بذك هلك اذهف سانلا مامأ رانلا لكأي وأ :نیکسلاب هسفن
 ا تال اف اس ورع لذ ا
 هيلع ءاضقلاو هراكنإ بجي رهاظ رکنم هنأل ا مامأ اهولمعيل

 .هنم نيملسملا دالب ريهطتو

 : روجسملا نع رحسلا لح مكح يف ؛ ةلأسم ××

 ام العو لج هّللاو ءجالع ىلإ جاتی ضرمو ةباصإ رحسلا نأ كش ال
 ةيقرلاب هجلاعن ؟ روحسملا جلاعن اذامبف ءأءافش هل لزنأو الإ ءاد لزنأ

 ىقريف «قلفلا ةروسب ليربج هاقر «ةيقرلاب جلوع 8 ينلاو ء ةيعرشلا

 لح هنأل «هب سأب ال اذهف ةیعرشلا ةيودألاو ةيعدألاو نآرقلاب ضيرملا
 ًاءاد لزنأ ام هناحبس هنأو العو لج هللا هعرش امب روحسملا نع رحسلا

 . ًاءافش هل لزنأو الإ

 لب « ہللا مرح امب جالع وهو ءزوجي الف هلثم رحسب رحسلا لح امأو
 ''' ؛ مارجب اووادت الو اووادت ١ : لوقي يب ينلاو « رفكلاب جالع

 .هنع ہللا يضر ءادردلا فأ ثيدح نم .(۳۸۷ )٤ دوادوبأ هجرخأ (١)



 مالسإلا ضفاوث حرش يف سورد
 | ےشچژششخشچسشچچ

 هللادبع لوقيو ءروحسملا هب جلاعن فيكف تامرح ا مظعأ نم رحسلاو
 .  مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نإ : :ةةنتت دوعسم نب

 امثإو ءروحسملا هب جلاعن نأ زوجي الف تامرح ا دشأ نم رحسلاو

 ةيقرلاو نآرقلاب ةيقرلا نم ضارمألا رئاس هب جلاعن ا روحسملا جلاعن

 هب جلاعی يذلا اذهف ء ةحابملا ةيودألاو ةيعرشلا تاذوعتلاو ةيعدألاب

 وهف هلثم رحسب رحسلا لح زاوج نم كلذ فالخ لاقي امو ءروحسملا

 نم ةيعرشلا ةلدألا فلاخي هنأل ؛هب ذخألا زوجي الف «لطابو دودرم لوق

 نم ةملسملا تاعمتج ا ةیقنت بجاولاو ءب هلوسر ةنسو ہللا باتك

 نیب رحسلا نورشني سانلا نیب دلبلا يف اورقي الآو ءمهلامعأو ةرحسلا

 رحسلا لمعي هنأ فرع نمو مهيلع ءاضقلاو مهتبراحم بجاولاو «سانلا

 دابعلا هنم حيرتسي ىتح يعرشلا هءازج لانیل ةمكحملا ىلإ مدقي هنإف
 : لوقنو مهنع عفادن وأ مهمدقتسنو لاج ا مه حتفن الو ءدالبلاو

 ارش رشلا ديزن كلذبو رحسلا نوبلجي مهف «سانلا نوجلاعي مهوكرتا
 . ًارحس رحسلا ديزنو
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 كانه رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو (حتفلا ۔۸۱/۱۰) ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ )١(



 مالسإلا ضقاوث حرش يف سورد 24 ٤٥٥

 : ةلئسألا#

 ؟ كلذ ىلإ باهذلا وأ ؟ هلثمرحسبرحسلا لح مكحام :لاؤس

 ءاهقفلا بتك 4 دوجوم هنآوزاب نبا خيشلا رارقإ ىلإ كلذ بسن اميرو

 ؟ةليانحلاو

 نأل ء حيرص بذك يهف « زاب نبا خيشلا ىلإ هتبسن امأ :باوج

 ةلاسر هلو هب جالعلا زوجيال هنأو رحسلا ميرحتب تفي زاب نبا خيشلا

 نيلاجدلاو ةرحسلاو نيذوعشملا ىلع درلا يف نيهاربلا ةماقإ اهمسإ

 لح زوجي هنأ لوقلا ةبسنف ء هاواتف يفو ہللا همحر هتبوجأ يف دوجومو

 ءامدقلا ءاملعلا ضعب نأ امأو خيشلا ىلع بذك « هلثم رحسب رحسلا

 اذإ نيتفملا لاوقأب ذخألا زوجيالف « دريو هلوق نم ذخؤی لكف « اذهب اولاق

 نمو ہللا باتك نم ليلدلا امنإ : ةجح تسیلو ةنسلاو باتكلا تفلاخ

 .نيملسملا عامجإ وأ يب هللا لوسر ةنس

 قلطي نأ فرصلا رحس كفل جالعلا نم نإ لوقي ضعبلا :لاؤس

 اهعجاري مث « هللا نذإب رحسلا كفني مث ء ةدحاو ةقيلطت هتجوز لجرلا
 اذاميو عرشلا نم هجو هل لهو ؟ غئاس لعفلا اذه لهف « كلذ دعب

 ؟مکتلیضف يصوي
 ةلوقلا هذه تسیلو + ملعا امي ملعلا لهأ اذهب لاقام :باوج

 ال يعرشلا جالعلاب رحسلا لح . قالطلاب وهام رحسلا لح « ةحيحصب
 ةجاحلا هيلإ تعد اذإ الإ « قالطلا ضغبي العو لج هللاو . قالطلاب

 نأ امأ ء امهنيب قافولا مدع وأ نيجوزلا نيب ةرشعلا ةيحالص مدع نم

 . اذهب لاق ملعلا لهأ نم أدحأ ملعأ الف جالعلا لجأ نم اهقلطي



 مالسإلا ضقاوث حرش يف سورد
 o 7تت7ت7اتللاتتج ۵٥

 ؟قيزمتلا وأ قرحلاب هلحأ له « ًارحس ُتدجو اذإ :لاؤس
 ‹ هقيزمتب وأ رائلاب هقارحإب امإ ء هفلتأف ًارحس تدجو اذإ :باوج

 هيقبتال كنأ مهملا

 سانلا نم عمج 2ب صخش موقي نأ دالبلا ضعب 4ب ثدحي :لاؤس

 نأ نود هنطب 4 اًيكس وأ افيس لخدُي ناک ؛ةريثم تاضارعتسا لمعي
 ؛ةيداعلا سانلا ةايح 2 قدصُت ال يتلا تاكرحلا نم كلذ ريغو رثاتی

 ؟لامعألا هذه لثم 2 عرشلا مكح امف

 وهف ؛يلييختلا رخسلا نم اذه هلمعو ؛باڈکو ذوعشُم اذه :باوج

 حادي ب :یلاعت هلوق يف نوعرف ةرحس نع هللا هركذ ام سنج نم
 :ىلعت هلوق فو 5 :فط) ای3 یک نأ رخ ني تک
 [( 70+8 70 ا اک زا تک )ب

 فالخ سانلل لييختلا يهو ءةَرمقلاب ىمسي ام نولمعتسی ءالؤهو.

 ةقيقح اھٹاک سانلل رهظت يتلا ةّيفخلا لیح ا نم ايش نولمعي وأ «ةقيقحلا
 مث ءاصخش ُلتقي هنأ وأ .هسفن نعطي هنأ سانلل َرِهظُي ناب ؛بذك يهو

 سال رهظ را ہفلتیم یس صه ا واااو قود فاكامك فر
 اهئظ ةّيفخ ةليح لمع امنإو ءاهلخدي مل وهو ةرضت الو رانلا لخدي هنأ

 ليجدّتلاو لطابلا اذه ةلوازمب ءالوه حامّسلا زوجي الو « ةقيقح سانلا

 دنع ناكو « ماوعلا ىلع رٹؤی اذه نأل ؛ةلطابلا مهليجم نيملسملا ىلع

 نابأو ءائاسنإ حبذف ءاذه لثمب بعلي لجر ةيمأ ينب نم ءارمألا ضعب

 يدزألا ريخلا ُبَدنُج ءاجف :نورضاح ا بجعف «ناك امك هدر مث «هسأر



mîمالسإلا ضقاون حرش يف سورد  

 زوجي الو . هسفن يحلف ؛اقداص ناك نإ :لاقو «هلتقف «هنع هللا يضر

 راكنإ بجي لب ءاهب قدصي وأ «ةذوعشلاو لجّدلا اذه رضحي نأ ملسملل

 يمس ولو «هّلَعفي نمب ليكنتلاو هعنم نيملسملا ةالو ىلع بجیو «كلذ

 يذلا هلثمو «مارحلا حيبت الو «قئاقحلا رْیغت ال ءامسألاف !!اًمفو اًبعل

 ةرايسلا تارفك تحت ماني وأ ہہرعشب ةرايسلا بج هنأ سانلل رهظُي

 .رحسلاو لييخّتلاو ليجدتلا عاونأ نم كلذ ريغ وأ ءيشدت يهو

 دمتعت يتلا اهريغو ةيناولهبلا باعلألا ىلإ نوتأي نيذلا له :لاؤس

 ؟ اهب وضری مٹ مهو نورفكي ءرحسلا ىلع

 اذإ امأ « هيلع نومثأي ًامرح اولعف دقف اهب وضري ل اذإ :باوج

 . اذهب نورفكي مهنإف رحس اهنآ نوملعي مهو اهب اوضر

 ةءارقو اهتاقوأ 2 تاولصلا ىلع موادآو يدتهأ نأ لبق :لاؤس

 ةجاجد ىجا نأ ينم تيلطو تارحاسلا ىدحإ ىلإ تيهذ ميركلا نآرقلا

 تالكشم ًامئاد دجوي ناك هنأل « يجوزب ينطيرت ایج ےت نمش نعت

 اذه لعف 2 يلع لهف يديب ًالعف ةجاجدلا تقنخ دقو ء هنيبو ينيب

 ؟قلقلاو يندواري يذلا فوخلا اذه نم صلختأ ىتح لعفأ اذامو ؟مثإ

 نأل «ميرحتلا ديدش مارح تارحاسلا ىلإ باهذلا :ًالوأ :باوج

 ةريبك ةميرج مهيلإ باهذلاف «لجو زع هللا دابعب رارضإو رفك رحسلا

 بيذعت هيف اذه نأل «ىرخأ ةميرج ةجاجدلا تقنخ كنأ يتركذ امو



 ات مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 ةحيحص ةبوت ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ تبت دق یتمدام نكلو ءاكرش نوكيف

 «لبقتسملا يف هيلإ يدوعت الو ىلاعتو هناحبس هللا هرفغي كنم قبس امف

 ةرحسلا اوكرتي نأ نیملسملل زوجي الو « بات نمل رفغي ىلاعت هللاو
 ةالو ىلع بجيو مهيلع راكنإلا بجي لب نيملسملا نيب مهرحس نولوازي

 .مهرش نم نيملسملا ةحارإو مهلتق نيملسملا رومأ

 ؟ةءارقلل ةصصختم تادايع حتقب مكيأرام :لاؤس

 نوحتفي وأ ًارود نوحتفي مهنأ فلسلا لمع نم اذه ناك ام :باوج

 نسجبال نم هيف لخديو « أرش ثدحي اذه يف عسوتلاو « ةءارقلل تالحم
 ولو مهيلإ سانلا اوبلجي نأ نوديريو <« عمطلا ءارو نورجي سانلا نال <

 . ةمرحم ءايشأ لمعب
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 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد 1۸|

 نماثلا ضقانلا حرش يف عساتلا سردلا
 ليلدلاو نيملسملا ىلع مهتنواعمو نيكرشملا ةرهاظم : نماثلا : هللا همحر لاق

 ےس و ر اوم

 مولا یدھب ال هللا َّنِإ مهم ء31 کنی اس سو# : ىلاعت هللا لو

 . ٥٢[ :ةدئاملا] *تييلظل

 . حرشلا

 وهو رافكلا ةالاوم عاونأ نم ًأدحاو ًاعون ذخأ هللا همحر خيشلا

 ىلع نيكرشملا ةرهاظمو «بلقلاب ةبح ا : لمشت ةالاوملاف الإو «ةرهاظملا

 هناحبس هللا نأل ؛ كلذ ريغ ىلإ ء رافكلل حدملاو ءانثلاو « نيملسملا

 ءمهنم ةءاربلاو مهضغبو رافكلا ةاداعم نيملسملا ىلع بجوأ ىلاعتو

 .ءاربلاو ءالولا بابب مالسإلا يف ىمسي ام اذهو

 يه ةنواعملا ( نيملسملا ىلع مهتنواعمو نيكرشملا ةرهاظم ( : ےلوقف

 .ةنواعملا اهانعم ةرهاظملاف ءريسفتلا فطع نم هنأ رهاظلاو .ةرهاظملا

 دولا يذلا اما ٭ :ةيآلاب ہللا هحر لدتسا مث

 مك مکین موتي و توا و لآ یرصلَو

 بڑ ES ىلاعت هلوقف ء 4مل مولا

 يف مهلثم وهف يأ 4 مْ ٌهنكط هلوق رهاظ نگل ؛كلذ لعف نم رفك
 . ىلاعت هللا همحر خيشلا لالدتسا هجو اذه رفکلا

 «مهرهاظي مل ولو بولقلا يف ةبح ا اهنم ماسقأ ةالاوملا نأ انركذ دقو

 حدمو مهحدم اهنمو ؛مھبحب مل ولو ةرصانملاو ةنواعملاو ةرهاظملا اهنمو
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 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد
 س ا ا شمس

 مَن مکی م ر یو ء ةالاوملا يف لخدي اذه لك «مهيلع ءانثلاو مهنيد

 .نيملسملا ىلع ةنواعملاو ةرصانملاب موتی وأ ةبح اب موتي ٭ متم
 . ةماع ةيآلاف هيلع مه ام حدمو مهيلع ءانثلاب مهوتيوأ

 : ماسقأ اھتحت نيملسملا ىلع راقكلا ةرهاظمو

 مه ام ةبحم عم نيملسملا ىلع مهتنواعمو مهترهاظم : لوألا مسقلا

 ربكأ رفك هنأ كش ال مسقلا اذهف ؛لالضلاو كرشلاو رفكلا نم هيلع

 ةبحم عم نيملسملا ىلع مهدعاسو مهناعأو مهرهاظ نمف «ةلملا نم جرح

 ريك تر پہ وو ۓی_ی سہ ہیرو عیب

 . 4 مہ مَنِ : ىلاعت هلوق رهاظ ىلع ةلملا نم جرح ربكأ

 لب مهبحيال وهو ًارات ال نيملسملا ىلع مهنواعي نأ : يناثلا مسقلا

 ىشخيو ديدش ديعو هيلع اذهف مهنيب هتماقإ ببسب كلذ ىلع هنوهركي
 نم ةعامج اوهركأ ام نيكرشملا نأ كلذو «ةلملا نم جرخملا رفکلا نم هيلع

 نيكرشملا عم اوقبو ةرجحلا اوكرت مهنإ ثيح كلذ مهيلع ركنأ ىلاعتو
 أ عم جورخلا ىلع مههاركإ نم هيف اوعقو ام ىلإ مهسفنأ اوضرعو
 احش ةكم يف اوقب نكلو نيملسملا نيد نوبحمو رافكلا نيد نوضغبي

 ید ةبحم وأ رافكلل ةبح نع ال « '''مھدالواو مهدلبو مهلاومأب

 تار شا واط ُدکیکَلا مهو ییا نإ : ىلاعت ہللا لزنأف

 ريرج نباو ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع )٥٥۹٦٤( يراخبلا هجرخأ )١(
 ۱ . ةفرعملا راد .ط )٦1۹/١۱( يرغبلا ريسفت : رظناو ء(۲۷۸۰۔-۲۷ )٥/ ٤



 مالسالا ضفاون حرش يف سورد

 ہوس رر سس چے دبا

 اکا دت ریَعسَتَُم اك واف٣ ؟نوملسم متنأو نيكرشملا
 اا "0 اور ار عا ںیلارش

 ؟ نوملسم متنأو رافكلا عم ءاقبلا ىلع نوربصت اذامل * يف اوز

 َكهلوأَدط ؟ فیخلا دهشملا اذه يف هيف متعقو امل مكسفنأ متضرعو

 َيِفَمْسَتسُمْلا ال | # مه بش AR جو

 اس ایس تد الو هلع طم ا ٍندْلوْلاَو الو لاَجْيلَا تی

 -۹۷ ۷ E Û رک ع کا منع ومعي نآ کا یت کيا
 عم نكسي يقبو رجاهي للو عيطتسي وهو ةرجملا كرت يذلاف ۹

 لإ  دیدش ديعو هيلع اذه «نيملسملا 2 نيكرشملا
 مهئاقب يف نوروذعم ءالؤهف © ناول ےک لاما ترم يفصل

 وعر 2 رہ رم ےس 5

 هللا فلكي ال 00 : لوقي العو لج هللاو «ةرجهأ نوعيطتسي ال مهن

 . ( اهو الإ اش

 هركم ريغ راتخ وهو نيملسملا ىلع رافكلا نيعي نم : ثلاثلا مسقلا

 ةريبكل لعاف هنأ كش ال اذهف هنع اضرلا مدعو رافكلا نيدل هضغب عم

 .رفكلا نم هيلع ىشخيو بونذلا رئابك نم

 دنع دهع مهل نيذلا رافكلا ىلع رافكلا نيعي نم : عبارلا مسقلا

 رافكلاف «نيملسملا دهعل ضقن هنأل زوجي الو مارح اذهف «نيملسلا

 مل ًادهاعم لتق نم » : يب لاق «نيملسملا ةمذب ًاردغ نوكيو نيملسملا
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 نع نيملسملا ىهن دق لجو زع هللا ناك اذإو '''6 ةنجلا ةحئار حري
 فيكف نيملسملا دنع دهع رافكلل ناك اذإ رافكلا ىلع نيملسملا ةرصانم

 ار تم یہ ل

 * كيت متو کب موف لال را رت اعف نل یک روا

 ةرصن انیلع بجي رافك ىلع 00 انب رصنتسا اذإف[الا: لافنألا]

 دهع رافكلا ءالؤهل ناك اذإ : ةدحاو ةلاح يف الإ رافكلا ىلع نيملسملا

 رصانن فيكف «مهيلع نيملسملا رصانن نأ انل زوجي الف نيملسملا دنع

 لجأ نم اذه لكو ءزوجي ال رمأ اذهف .نيملسملا ءافلح ىلع رافكلا

 ظ . دهعلاب ءافولا

 ىلع مه ةناعإ ريغ نم مهتبحمو رافكلا ةدوم وهو : سماخلا مسقلا
 العو لج هللا لاق ناميإلا هبحاص نع ىفنو هنع هللا ىهن اذه نيملسملا

  Eاح نم تواب را 0

 یر 4 6 وت جرس ج مس رم ماسلا ع ےہ 04 یم

 : 5 8 تے ےن مہ اواڪڪ و هلوسرو

 ےک و ےس ےس ےس ےس ۶ ےس قع ا سا یا یت رم ےس ےس

 نيب اًملف ہا تک ودوم نع الإ 4
 ےہ ہک 7 تو س زظ <4 7 ںی

 :١4[« ةبوتلا] اہ ےیل وت ريهانا ّذِإ هن رت َهَلِي ودع مآ
 E cS يذلا اط : لاقو رگ حرا مس ےب و 2 دور م رجع يلا س م۔ا را ال سل وچ ے

 ہے اے و یم رس حرص و 2ھ ےل ر کرم

 1 وسا حل تاک دق » :هلوق ىلإ <: . ىحلا نم اس امي أورن

 دون اسمو کنی اکر تر را ٣٢ مت
 1 2 اک ےہ ےس ا ےس - ےہ ےہ ۶ ا س

 هلي اونھَوت ىح ادب ءاْضَحْلَأو ةوادعلا 2 ہو اننیب ادہو کی ان هللا نود نم

 )١( يراخبلا هجرخأ ) )۳۱٦٣امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع ثيدح نم .
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 راز انکا 1و ار 0007

 ال انماء نل امتي : هلوقب اهمتخو ملسملا ىلإ سانلا برقأ نم اوناك

EGني نادل تاک ھا كو ات و  

 ةاداعم عوضوم يف ةنحتمملا ةروس لكف [17: ةنحتملا] (روبقلا بأ

 7 اهرخآ ىلإ اهوأ نم مھتبح مدعو رافکلا

 باهولادبع نب دمحم خيشلا مالك نع ًالقن هللا همحر قيتع نب دم خيشلا لاق )١(

 راهظإو نيكرشملا ةقفاوم ىلع لجرلا هب رذعي ام يهو ةثلاثلا ةلأسملا امأو :هللا همحر

 : تالاح ثالث هل نيكرشملل ةقفاوملا راهظإ نأ ملعاف ؛ ممل ةعاطلا

 مهيلإ ليميو « هرهاظب مهل داقنيف نطابلاو رهاظلا يف مهقفاوي نأ : ىلوألا ةلاحلا

 م وأ كلذ ىلع اهركم ناك ءاوس ء مالسإلا نم جراخ رفاك اذهف ء هنطابب مهداويو

 نم بضغ مهيلعف اردص رفكلاب حرش نم نكلو )) هيف هللا لاق نمم وهو . نكي
 . (( ميظع باذع مهو هللا

 اذهف رهاظلا يف مهل هتفلاخم عم نطابلا يف مهيلإ ليميو مهقفاوي نأ : ةيناثلا ةلاحلا

 . قفانملا وهو « همدو هلام مصع ارهاظ مالسإلاب لمع اذإ نكلو « اضيأ رفاك

 ىلع وهو نطابلا يف ممل هتفلاخم عم رهاظلا يف مهقفاوي نأ : ةثلاثلا ةلاحلا

 : نيهجو

 لتقلاب هنوددهيو « هل مهدييقتو مهبرض عم مهناطلس يف هنوكل كلذ لعفي نأ

 هذه ةلاحلاو هنإف ‹ كانلتق الإو « انل دايقنإلا رهظتو انقفاوت نأ امإ : هل نولوقيف

 نيح رامعل ىرج امك « ناميإلاب انئمطم هبلق نوک عم رهاظلا يف مهتقفاوم هل زوجي
 (( ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم ہللاب رفك نم )) ىلاعت هللا لزنأ

 يل و ل ا د نأ الإ )) ىلاعت لاق امكو

 = .. نارمع لآ ةيآ ريسفت يف ريثك نبا كلذ
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 : لئاسم انههو

 . ةملسملا نم رفاكلا جاوز مکح : ةلأسم ىلوألا

 ًاينثو وأ اينارصن وأ ًايدوهي ناك ءاوس ةملسمب رفاك جوزي نأ زوجي ال

 :ىلاعت هلوقل ةملسملا نم رفاکلا جيوزت ًاقالطإ زوجي ال ءأدحلم ًايرهد وأ

 ٢۷۷۶ :ذرتلا] وبدا ةفملاو جلا لإ ارتي او الا لإ وت کک

 یتح تاملسملا نم مهوجوزت ال يأ © َنيِكِرَشَمْلَأ أوحكتت الو # :هلوق
 نم مهجيوزت زاج مالسإلا يف اولخدو رفکلا اوكرت اذإف ء اونمؤي
 تمول مڪ اج اإ انماء نیلا ایان :ىلاعتو هناحبس لاقو .تاملسملا

 ذيع
 2 << وک ےہ سف ےہ ر یو و عرش ا ہک 2و و رح مل

 رانكلا ىلإ نموعحت الف تموم نمومتملع ناف نہتعياب ملعا هللا نهونجتماف تجدهم
 5 320 1 1 يع را ے ہو 2 ب لگ کر 7

 تانمؤم نهنأ متملع اذإف[١٠: ةنحتمملا] © نه دول مه الو مه لج نه ال

 مهنيب ام لصفلا ل رافكلا نم نهجاوزأ لإ نهوعجرت داف

 يف سيل وهو نطابلا يف مهل هتفلاخم عم رهاظلا يف مهقفاوي نأ : يناثلا هجولا =

 لايع وأ نطوب ةحشم وأ لام وأ ةساير يف عمط امإ كلذ ىلع هلمح امنإو مهناطلس

 مه هتهارك هعفنت الو ادترم نوكي لاحلا هذه يف هنإف لآملا يف ثدحب امن فوخ وأ <

 ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنأب كلذ )) مهيف هللا لاق نم وهو « نطابلا يف

 نم ديحوتلا ةعومجم باتك نم ىهتنا (( نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا نآو ةرخآلا

 ۲۹۰۵-۲۹٦ ص ہللا همحر قيتع نب دم خيشلا ةلاسر
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 رمتسي الو 4ار بح کر شملا اوحکنت الو# ةرقبلا ةيآ يف امك ٗءادتبا

 الك تؤم َنهومَمِلَع ناف * هنع لصفت لب رفاك وهو تملسأ اذإ هجاوز

 وأ ٗءادتبا ةملسملا نم رفاكلا حاكنإ زوجي الف € راھلا لِ را

 .ءاملعلا نيب هيلع عمج رمأ اذهو ةمادتسا

 لحي الف ةيباتك ريغ ةرفاكلا تناك نإف ةرفاك نم ملسملا جوزت امأ

 ىنثتسي هنأ الإ ٭ 0 هم ىح ٍتكِرْشمْلا اخت الو :ىلاعت هلوقل عامجإلاب

 يهو ةدئاما ةيآب اهمومع صخو ةيباتكلا نم ماسلا جوزت ةيآلا هذه نم

 دارملا : ہل لج بتلا اونو نیلا ماعطو تطل مل لیل ميلا :هلوق
 تتصل تكول نم تصحو مط لج ماطر مهحئابذ انه ماعطلاب

 يف تافيفعلا : تانصح ا [: ةدئاملا] € گبَف نم بتكلا اونو ذا 2

 ةرفاك تناك ءاوس اهب جوزتلا زوجي الف اهضرع يف ةدسافلا امأ نهضارعأ

 لت في كرفت لأ رو اهكني ال ةيازلاو# :ىلاعت هلوقل ةملسم وأ

 ١ ٠ نيطرشب ةرفاكلا نم ملسملا جوزت حاباف ء[٣: رونلا] نیز

 ةا ةه الر ناس واہ عو تم رھا لوالا

 . ةينارصن وأ ةيدوهي ةيباتك نوكت نأ : يناثلا

 نيب نوكي ام مولعم : لاقي دق نکل ءاهجوزتي نأ ملسملل لحیف
 يو وَ مڪتب َلَمَحَو9 :لاعت لاق ةدوملا نم نيجوزلا
 ملسلا ةدوم زوجي لهف « اهدويو ةرفاك ةيباتك جوزتي فيكف [؟١ : مورلا]

 .[0 :1١ ةدئاملا] 4ةيلؤأ يرسل دويل دَ هل : یل اعت هلوق عم ؟ةرفاكلل

 ةينيدلا ةدوملا امأ  ةيجوزلا لجأل ةيعيبط ةدوم ةيجوزلا ةدوم : لوقنف
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 . زوجت الف

 امنإو مهل ةبحم ال انيلإ اونسحأ اذإ رافكلا ةأفاكم: ةلأسم ةيناثلا

 ےک یا نع هللا نبت ل > ىلاعت لاق ءطقف مهعينص ىلع مهئفاكن

 بب ےک آ نإ مهلا اوطسقثو هور نأ رتو نِم موجع دلو تالا یف کول 53

 اونيعي لو نيملسملا اولتاقي مل رافكلا ناك اذإف [۸: ةنحتملا] «نيِطِسَقمْل

 ىلع مهنوئفاكي نيملسملا نإف نيملسملا دنع دي مهل ناكو مهلتاقي نم
 ىقبي الئلو «ليمجلا درو ناسحإلا ىلع ثحي مالسإلاو «مهناسحإ
 بيغرت اذه نأ اهنمو «لئاوف لیمح ا هدر يفف ء ةئم ملسملا ىلع رفاكلل

 اونيعي ملو انولتاقي مل مهو ةنسح ةلماعم مهعم انلماعت اذإ مالسإلا يف مه

 ىلإ مهتوعد يف ببس اذهف ةنسح ةلماعم مهعم انلماعت اذإف انولتاقي نم

 اهنمو ءنيملسملا عم هوعنص ليج ىلع ةافاكم اذه نأ اهنمو «مالسإلا

 :لوقن ء مهليمج ىلع مهانافاك اذإ نيملسملا ىلع دي مهل ىقبي ال هنأ ًاضيأ

 .اهب اننولذت دي مكل قبي مو انومتيطعأ امك مكانيطعأ

 تاراجتلا لدابتك رافكلا عم ةيويندلا ةلماعملا ؛ ةثلاثلا ةلأسملا

 رافكلا نم نودروتسي نوملسملا لاز امو «حابم رمأ اذهف « عفانملاو

 ةحلسألاو يشاوملاو بايثلا مهنم نورتشیو يب ينلا دهع ذنم علسلا

 ةحلصملاو «عفانملا لدابت نم لب ةالاوملا نم سيل اذهو «كلذ ريغو

 .. ءارشو عب هنآل ةدوم هيف سيلو نيملسملل

 ال يتلا رومألا يف رافکلا مادختسا نيملسملل زوجي :ةعبارلا ةلأسملا

 وأ مه الإ اهفرعي ال يتلا مهتاربخ نم ديفتسن نأ زوجيو ؛ مه الإ اهنسحي
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 رجأتسا هيب يلا نأل مهرجأتسن نأ زوجيو ءاهب فرعأو اهل نقتآ مهنأ

 راجئتسا ىلع ليلد هيفف « رفاك وهو قيرطلا ىلع هلديل طقيرأ نبا

 وهف « ةرجأ هل مدقنو ةمدخ انل مدقي هنأل .هتربخ نم ةدافتسالل رفاكلا

 ( . اهجاتحن يتلا عفانملا يف ءارشلاو عيبلا لثم

 موف د ال # : ىلاعت لاق رفاكلا دلاولا رب :ةسماخلا ةلأسملا

 ناڪ ولو ةإوُسََو لا اڪ نم کیوڈاوم رخآلا مويا ها تو
 0 6 0 مم رو
 ةدوملاف [۲۲: ةلداج ا] # َمُهتَريِيَع وأ مُھَنَوْخِا وأ ٌمُْهَءاَنَنَأ وأ مهاب

 نم رفاكلا هدلاوب ملسملا دلولا ربي نکل ءأبيرق وأ ًاخأ وأ ًادلاو ناك ولو

 ءافوو مرك نيد مالسولاف «ناسحإلاب ناسحإلا ةلباقمو ليمجلا در باب

 اتیصَوَو أ : العو لج ہللا لاق رفاکلا هدلاوب ملسملا دلولا رب كلذ نمو
 ۶م

 ےک یے مر ودرع مدع .

 يل رڪشا نأ نما يف لصف نهو لع انهو هما هتل ھیدلوب نئضوإلا
 لع یہ کک سی ام ب قرش نأ هلع اد نیو یل ریما لإ وو
 هيدلاو بحاصی دلولاف 4[َضوُرْعَم ایُدلَا ىف اَمُهَبِحاَصَو امُهْعِطت الف
 ناك ولو امهجئاوح ءاضقبو امهيلع قافنإلاب ةبحصلا نسحيو «فورعملاب
 ايدل ىف اَمُهَبِحاَصَو# «ليمجلا در باب نم اذه نأل ؛ ًارفاك هدلاو

 الو يب لوسرلا عبتا نيدلا يف :يأ * ل اا ل مَتَأَو فورم

 تنأف كيلع اقفنأو كاّببرو كيلإ انسحأ امهنأل نکل ء كيدلاو نيد عبتت

 ظ . نيرفاك اناك ولو امهليمج درت

 ةدعاسملا اهنم تبلطف ةرفاك يهو ركب يبأ تنب ءامسأ مآ تءاج دقو
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 ٦

 ديرت يأ  ةبغار يهو تءاج يمأ نإ : تلاقف يب ينلا ءامسأ تتفتساف

 لَك ينلا اهاتفاف '''؛ كمآ يلص «معن » : يب لاق ؟ اهلصفآ  ءاطعلا

 امنإو ةينيدلا ةبحناو ةدوملا باب نم اذه سيلو «ةرفاك يهو اهمأ لصت ناب
 نم اذهو «كيلإ نسحأو كابر يذلا دلاولا ىلإ ليمجلا در باب نم وه

 الف ةنواعملاو ةرصانملاو ةبح اب ينيدلا لماعتلا امأ يويندلا لماعتلا باب

 رافكلا نم ولو یتح فورعملا دحجي ال ءافوو مرك نيد مالسإلا نيدف

 تو اورم ايدل يف اَمُهْبِحاَصَو ل ناسحإلاو فورعملاب هلباقي لب

 فٹ. ےک و ع لا 2 ور
 1-١6[. 5: نامقل]

 يشخ اذإ رافکلا اورادي نأ نيملسملل زوجي كلذك :ةسداسلا ةلأسملا

 نوئمْملا ذِي ال ٭ : ىلاعت لاق مهنورادي مهنإف رافكلا رش نم نوملسملا

 نک ىف ولا ےری سا كلل لب نک مولا نوذ ني وأ يكل
 هنم هللا أربت دقف ةرهاظملاو ةرصانملاو ةبح اب رافكلا ی وتی يذلا : ينعي

 يشخ اذإ ةارادملا يهو [۲۸: نارمع لآ] 4 نت رهن افك نت هلال

 نع ررضلا عفد نم وه لب ةالاوملا نم اذه سيلو ءمهرش نم ملسلا
 ًاعفد لا ا نم مهيطعن نأب مهرش عفدن نأب مهيرادن نحنف نيملسملا

 نم وه امناو ةالاوملا نم اذه سیلو ایندلا رومأ نم نوديري ام وأ ؛رشلل

 4 ةن رهت ارَکک نآ للا :ىلاعت هلوقل ءمهرش ءردل ۃارادلا
 . دحاو ىنعمب ةارادملاو ةيقتلاو ةاقتلاو [۲۸: نارمع لآ]
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 دنع ةزئاج ةارادملاف « ةارادملاو ةنهادملا نيب قرفي الل سانلا ضعبو

 نيدلا نم ءيش نع لزانتلا يهو ةنهادملا امأ ءرافكلا رش عفدل ةرورضلا

 عل اک » : العو لج هللا لاق « ًاقلطم زوجي ال رما اذهف رافکلا ءاضرإل

 هناحبس لاقو [۸-۹: ملقلا] 4 اهيل تردي نهى ول دو ای  َنيذَكْملا

 لجأ نم جت « وهدم مل ثا ادم ل نآرقلا لازتا رکذ ام
 . ةنهادملا يه هذهف!رافكلا ءاضرإ

 هنس هللا اودبعی نأ لكك ينلا نم رافكلا بلط ام هنأ يور دقو

 لك : ىلاعت هلوق لزنأو كلذ نع هللا هاهن ةنس مهتملآ دبعي لوسرلاو

 E EDE 2 707 ےک تا اب
 ایل دبعآ ام توڈیلع مت الو اںرآ خدبع ام ڈیاع انآ الو ايف دعا

 وأ كلذ ىلإ مهبيجي نأ هاهن :١-٦[ نورفاكلا] “4 ل نيد لَو گد
 نع لزانتلا زوجي الف «مهئاضرإ لجأ نم نيدلا نم ءيش نع لزانتي نأ

 ال يأ :ريثك نبا لاقو رمألا فلك امهم رافكلا ءاضرإ لجأ نم نيدلا

 ٌمْسأ آلو# هاضريو هبحي يذلا هجولا ىلع هللا دبعأ امنإو ااا
 ےک

 لاقو «هتدابع يف هعرشو هللا رماوأب نودتعتال يأ * دبع ام نودع

 رخ اا 17
 اي رس ھا تی د ا ات دو ط : تمس

 ور ي

 لا نر تدك دل لت نأ ولر دا یک کوڈ ا

 روٹسنلا ردلا يف امك متاح يبأ نباو ء(٤٤٥-٣٣/٤٤٣) ريرج نبا هجرخأ )١(

 . ركفلا راد .ط (555/4)



 0 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 ےک ےک یک

 كل ديال مم تامملا ٌفَعِضَو ةٰوحلا فض کلاتقذڈل اإ هيأ البلف ایش

 لزاتا رافکلا ةنهادم زوجي الف [۷۴-۷۰: ءارسإلا] احل ات اک
 ًاقلطم زوجت ال ةنهادملاف «مهئاضرإ لجأ نم مالسإلا نيد نم ءيش نع
 ىلاعتو هناحبس هللا نم ةصخر ةرورضلا دنع زوجت اهنإف ةارادملا امأو

 بجيف «مهرش اوعفديل [۲۸: نارمع لآل # ےس و رت اوف كا ار

 رافكلل ةالاوملا ةعاشإ يف لهاستي سانلا ضعبف ءلئاسم لا هذه ةفرعم

 هنأو حماسملا رهظمب مالسإلا راهظإو لماعتلا نسح باب نم اذه لوقيف

 ةبحمو ةيهارك هيف مالسإلاف ءلطاب مالک اذهو ءءاضغبو ةيهارك هيف سیل

 لطاب مالك اذه ءنولوقی امك طقف ةبحم نيد سبلو «ءاربو ءالو هيفو

 يف مه لزانت وأ رافكلا عم هيف حماست الو يوقو زيزع نيد مالسإلا

 رافكلا نودهاجي ال نيملسملا نأ ىلإ وعدي قيرف كانه «نيدلا نم ءيش

 ٠ .هيف لاتق ال ةمحر نيد مالسإلا نأل «مهنولتاقي الو

 الو ءةالاوم ًاقلطم رافكلا عم لماعتلا ربتعيف ددشتي رخآ قيرف كانهو

 رومألا ةفرعم يغبنيف «هباتك يف هللا هركذ يذلا ليصفتلا اذه لصفي

 لطابلاو قح ا نيب طلخن الأو ءاملزانم يف ةيعرشلا ماكحألا ليزنتو

 هيف ةر الو ةظلغ نيد هنأو رافکلا عم لماعتي ال مالسإلا نإ لوقئالو

 ارق انما يذلا امام # : ىلاعت لاق ةظلغ هيفو ةمحر هيف 00

 لاقو «[177: ةبوتلا] اا كي أولو رَئكسلا ےن ا
 ہو يحس ہو رر ےہ رم ہے

 تب ورتب دلا اب کش ءويبو نع کنم ڈر نم اونماء ن َنزلا اماني ت ناس

 ص ر د ¿۾ شو رگ و

 الو هَ "۶ 77 كلا َلَع ور أ نما لع ادا هوبي

 ب

 ص
 مح یت حصہ نيس و وغم م

 تيذلاو سا لوسر دمحتآ٭ : یل اعت لاقو « [54: ةدئاملا] € ي

- 

 رر رح دار س و رر
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 مالسالا ضقاوث حرش يف سورد ۷۰

 ط ورور ea تش 1

 نيملسملاب ءاحر يأ [۲۹: حتفلا] 4 مب ءار رافکلا ىع ُءاَدْيَأ دهَعم

 ال مهنأ مهيلع ةظلغ مهيف وأ رافكلا ىلع ءادشأ مهنأ ىنعم سبل نكلو

 الو تايباتكلا نم نوجوزتي ال مهنأ وأ ہللا حابأ امیف مهعم نولماعتي

 يتلا حلاصملاف «بولطملا وه اذه سيلف نورتشي الو مهعم نوعيبي

 امأ ءاهيلإ ةجاحب نيملسملا نأل رافكلا عم اهنولدابتي نوملسملا اهجاتحي
 نأ بجیف ؛رفکلا نيد عم حماست هيف الو لزانت هيف سيلف نيدلا ةيضق

 نیب ام «سانلا نم ريثك ىلع تسبتلا ةلأسملا هذه نأل ؛اذه فرعي

 ال هنأ ىري ددشتم نيبو ءأمئاد ةملاسم نيد مالسإلا نأ ىلإ وعدي لهاستم

 ىلع ىنجتيو ئطخم نيقيرفلا الكو ةقیرط يأب رافكلا عم لماعتلا زوجي

 اذه نأل ؛اهيف ماكحألا ةفرعمو رومألا هذه ةسارد بجاولاف «مالسإلا

 . ملعأ هللاو . نامزلا اذه يف ًاصوصخ ًادج مهم بابلا

 . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمح انيبن ىلع هللا ىلصو

FE FFان  

 : ةلتسألا#

 4 ةيركسحلا عيراشملا ءاشنإ ىلع مهعم تايقافتإلا ماربإ له :لاؤس

 ؟مهل ةرصانملاو مهل ةرهاظملا نم ربتعي نيملسملا دالب

 ملعتن نأ ىلإ ةجاحب نحن « نيملسملا ةحلصمل هنأل زئاج اذه :باوج

 نأ عنام الف « انم رثكأ اهنونقتي مهو برحلا بيلاسأو ةيبرحلا رومألا



 سل مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 يتلا حلاصلا لدابت نم اذه ةالاوملا نم اذه سيلو « مهتاربخ نم ديفتسن

 . نوملسملا اهجاتحي
 اوللعو ةيبرعلا ةريزجلا 2 نيذلا رافکلا لتقب يتفي نم كانه :لاؤس

 باهرإلا مساب نيملسملا لتقت مهتلود نألو نيدهاعم اوسيل مهناب كلذ

 6 ةحيحص ىوتفلا هذه لهف

 رافكلا لتق زوجيالف « نيملاعتملاو لاهجلا ىواتف نم اذه :باوج

 اذه زوجيالو « ةنايخو ردغ اذه نأل نامأب اولخدو دهعب اوؤاج نیذلا

 برملا ةريزج اولخدي نأ ممل زوجي « برعلا ةريزج يف اوناكولو
 لامعأب نوموقي لامع امإو راجت امإو ءارفس امإ ء ةلدابتملا حلاصملل

 نم رافكلا نيكمتو ناطيتسالا عونمملا .اذه زوجي مهريغ اهنقتيال
 مث لماعتلاو ةلماعملل ةريزجلا نولخدي مهنأ امأ ةريزجلا يف ناطيتسإلا

 ناطيتسإلا نم مهعنميو رافكلا جرخي يذلاو ء هنم عنامال اذهف نوجرخي
 ءدحأ لك قح نم كلذ سيلو ءرمألا يلو وه برعلا ةريزج يف
 .كلذ ىلع اوردق اذإ مهنوجرخي مه نيملسملا رومأ ةالول باطخلاف

 ملو نيملسم ا اولتاقي مل نيذلا راقكلا ةلماعم له :لاؤس

 ةرهاظملاو ةذوم لا نم وه له مهيلإ ناسحإلاب مهرايد نم مهوجرخي

 ؟نوکت فيكو

 00 نڪ هلل کنم ال 9» مھیلإ نمغ الإ اوا ١ اذإ او

 هلأ نإ ملا أوطِسقمَو هوبي نأ رند نم موج لَو نیلا يف کوایک

 تن أاذإ ء مهنم ناسحإ اذه ۸: ةنحتمملا] چپ از طيس
 عا



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد ۱ 7

 لبق 4يو يبلا ٠ ةيده هيطعت ةيده كاطعأ اذإ « ايندلا رومأ يف مهيلإ نسحن

 .اهب سأبالو يويندلا لماعتلا نم ةيدهلا نأل « رافکلا ةيده

 ىلع نوكت مهترهاظمورافكلا ةالاوم نإ : لوقي نم كانه :لاؤس

 :هجوأ ةثالث

 .ةلملا نم ٌجرخم ٌرمك اذهف ًاماع ًاقلطم امات ايلوت نوكت نأ :لوألا

 ّنجلي ام كاته سيلو ةصاخ ةحلصم ليصحت لجأل نوكت نأ :يناثلا

 .رفكي سيل مارح اذهو هوحنو يفوخ نم اهيلإ

 طرشب زاوجلا كلذ 4 مكحلاوراقكلا نم يفوخ ببسب نوكت نأ :اثلاث
 . نطابلا نود رهاظلا 2 يلوتلا نوكي نأ

 ؟حیحص ميسقتلا اذه له :لاؤسلا

 : نيمسق ىلع يلوتلا :باوج
 .ةلملا نم جرح رفك اذهو ء مهنيد لجأ نم مهيلوت :لوألا

 اذهو مهنيد ضغبو مهضغب عم ايندلا عمط لجأ نم مهيلوت :يناثلا

 .رفكب سيلو مرح

 وأ اهركم هريغ وأ حالسلاب نيملسملا ىلع نيكرشملا نواع نم :لاؤس .
 ؟مالسإلا ضقاون نم اضقان بكترا ربتعي لهف هضرع ىلع ًافئاخ

 نيفعضتسملا نم نوكي أهركم ناك اذإ هنأ انركذ امك اذه :باوج

 دق هللا نأ [۹۸:ءا..۔كا] ی اک اليس ودمي الو کیچ تُعطي ال ےپ
 رافکلا عم يقبو « ليبسلا يدتهيالو ةليح عيطتسيال ناك اذإ هرذع

 هلأ تاكو منع مع نأ لا یس كلو لب ہللا راغ دق اد را رطما



 : مالسإلا ضقاون حرش يف سورد

 افق رمز فكل يفسد و مكر لا طوق [ 4 ءاسنلا] جاع ومع

 نم مأ رغصألا رفکلا نم هللا لزنأ ام ريغي مكحلا له: لئاس

 هللا یلص هلوسر ةنسو هللا باتک نم كلذ ىلع ليلدلا امو ؟ ريكألا

 ۱ ۱ ؟ ملسو هيلع

 ‹ ةمئألاو ملعلا لهآ مالك يف ةنيبمو ةحضاو ةلأسم هذه :باوج

 نم نسحأ هنأ وأ كلذ زاوج دقتعي هللا لزنأ ام ريغب مکح نم نأ

 یس یس رس

 .عامجإلاب رفاك اذه هريغب مكح ءاش نإو

 لجأل وأ ةوشر لجأل كلذب مكح نكلو لطاب هريغ مكح نأو قحلا

 ةلأسم يف ًادمعتم هللا مكح فلاح لئاسملا نم ةلأسم يف هسفن يف یوه

 ةوشر ذخأ لجأل وأ هسفن يف ىوه امإ هضارغأ نم ضرغل لئاسملا نم

 رفكلا ىلإ جرخي ال نكلو بونذلا رئابك نم ةريبك هذهف دحأل ةنهادم وأ

 ھو وی رو رد و ير

 ۱ سترہ سو یت یہ

 ىلصي لهو ؟ةليقل ! لضآ نم نوربتعی عدرا وكلا لته لاف

 ؟هلبقلا لهآ نم هفلخ ىلصي نم طباضامو# مهفلخ



 مالسإلا ضقاون حرش يف سورد ے١۷

 لالض مه وأ « رافك مه له« جراوخلا يف ءاملعلا فلتخا:باوج

 ىلع تلد ةلدألا نأل برقأ مهريفكتب لوقلاو نيلوق ىلع؟ قاسفو

 اوبلغت اذإ الإ رافك مهنا ىلع ٗءانب زوجتالف مهفلخ ةالصلا امأو؛ مهرفك

 .  مهفلخ يلصي ملسملاف ء ءاهقفلا كلذ ركذ امك دلب ىلع

 مهماكح ىلع جورخلا نيملسملا نم بلطيو ماكحلا رقکی نم :لاؤس

 ؟جراوخلا نم وه له

 ر ورق یأر اذإ جراوخلا بهذم وه اذه :باوج

 .جراوخلا بھذم نم اذهف مهرفك اذا كلذ نم دشأو نيملسملا

 و ةلمج مويلا نيملسملا ماكح نورفکی نيذلا نم انفقوم ام: لاؤس

 مكازج و مكيف هللا كراب انوديفأ ؟ جراوخلا نم مه له ؟ الیصفت

 ؟اریخ

 .جراوخ ا نم ءالؤه نیملسلا ماكح نورفكي نيذلا : باوج
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 :ےعاس غاضبا لنو ©: يطوتلاو © يكيشلاو و نك یہا ينضاقلاو: يراخبلا
 .ةدرلا باتك يف -يوونلا - دھر ا تاو ا اقا د -افشلا

 ۳٣٣/١٢۲ يرابلا حتف رظنا



 مالسإلا ضقاوث حرش يف سورد

 عساتلا ضفانلا حرش یف رشاعلا سردلا

 نع جورخلا هعسي سانلا ضعب نأ دق دقتعا نم عساتلا: هللا همحر لاق

 هيلع ىسوم ةعيرش نع جورخلا رضخلا عسو امك او 1 دمحم ةعیرش

 . رفاك وهف مالسلا

 ظ ,حرشلا
 هغ ةا سالا لإ هلو اخ كدي لاقر لا در هللا نأ كن ل

 عيمج ىلع بجواف «سنإلاو نجلا نيلقثلا ىلإو مهّيمأو مهيباتك مهمجعو
 لاق امك هصئاصخ نم اذهو لب لوسرلا عابتا سنإلاو نجلا نم قلخلا
 («ةفاك سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ينلا ناك» : ويك

 سا رک هيي دس رم طے مح رم ےن محرم رح

 تک نک اتا ًةَفاَکس ال ٰكلَلَسَرأ امو # : ىلاعت لاق امکو

 مك هَ لوُسَم نإ شالا اهات ْلُك :  ىلاعت لاقو ء[۲۸: ابس]

 ناف تر و يي وم ال ا لاو نرل فلم في

 500 دوهيلا نع لاقو ۸ ني رو

 ن و ىا ألا یتا لولا توی نیلا
 ليمو رڪشا نع مُهلََيَو فورعملاپ e لیجاالآو دلا

 ر حصر رم

 َلِكلاَر َمُهَرْصِ 7 نير ا تی 0و

 يضر ہللادبع نب رباج ثیدح نم )٦( ملسمو )۳۳٣( يراخبلا هجرخأ (۱)

 . امهنع ہللا



 مالسالا ضقاوت حرش يف سورد اقفل

 باع اس

 فلا ات و ةوُرَرَعَو وب رونما ک تیام کت تناك ینا

 ىلع بجوأف :۱٥۷[ فارعألا] * حلق مه َكيَلِأ 2 لر

 يأ هورزعي نأو هورصني نأو هيب دمحم اوعبتي نأ ىراصنلاو دوهيلا
 الو يدوهي يب عمسي ال » : 2 لاقو «مالسلاو ةالصلا هيلع هورقوي

 . '''!رانلا لخد الإ هب تئج يذلابو يب نمؤي ال مث ينارصن

 كلذ هيلع ةي رکنتساف ةاروتلا نم ًاقاروأ هفت رمع دي يف يب ىأرو

 هعسو ام ًايح ىسوم يخأ ناك ول « باطخ ا نبا اي نوكوهتمأ» : لاقو

 نيد مالسإلابو ء أبر هللاب انيضر : تست رمع لاقف « يعابتا الإ
 ۱ انڈا رو را ال لمحو

 ترس رک ندب اذ[ یس واش ا ر لج او

 تک َدَحَأ ْدِإَو # :ىلاعت لاق هعبتي نأ يح مهنم
 ع ہک كي يي رہ ب م و ور مرہ رہ چ

 مکعم امل قیصم لوسر مكح ءاج مث 5 مک ڪو بتی نم مڪتيَتاَء

 7 زب م اتر وَ 7 حرص ر ر رسم مس مرسل اس لع ص رخ مک ا

 اود شاف لاق انررقآ اولاق قرص مك لع مدَحَأَو مضر لاق مقصنَتلَو دي
 ےس

 روثیدَلا مه كلوت ترک سب لوک نمک امير ییا ني مک اتو
Oتک ا نيو نقل او كل  E 

 تیغ الامر نأ يف زرو ةلدكلا»4 3 کرک وكرت اهر
 دمحم ةثعب دعب نيد ىقبي الو نايدألا عيمجل خسان هنيد نأو ةماع ةي

 قازرلادبعو (۵۰) مقر ةنسلا يف مصاع یا ناو )۱٥٥٥١( دمحأ هجرخأ (٢)



 ۱ مالسإلا ضقاون حرش يف سورد
 ككل 00-00-00 2-3-3-3

 مالسلا هيلع ىسيع لزن اذإ كلذلو .هب ءاج يذلا مالسإلا نيد الإ ال

 مالسإلا ةعيرش هتعيرشب مكحيو هيب دمحم عبتي هنإف نامزلا رخآ يف
 نم لَك دمحم ةعيرش نع جورخلا هعسي دحأ الف كيب دمح ًاعبات نوكيو

 نجلا نم ایقن َكَيَلِإ فرص د إو # : العو لج هللا لاق . نجلاو سنإلا

 دهر قا واک ترک ذل وزنك اكلك كلا ےک
 ات زدت يرن وشن ايلا ا آتمْوَمَي اولا € يرد

 هلا ید اوبیا آمي اول منت 4 يم كو قل لإ ۍیټ هيدي
 ال نکو ال ریا باد ن م و نت مکَُل رفعي وہ اوما

 يف کیلو يو ونود نم مل شلو 100 عاد بجي

 هنأ لإ یوا لق » : ىلاعت لاقو ء[۲۹-۳۲: نجلا] € ال نيب لک

 نجلا ةروسف :١[ نجلا] 4 بب اكا اتع نإ اولاقم يَ ني رقت میم
 بهجت نیلقثلا ىلإ ةماع ةي هتلاسرف ؛ نجلل ةي دمحم ةلاسر مومع اهيف
 لهأ نم وهف هعبتي لو بجتسي مل نمو ؛نجلاو سنإلا عيمج ىلع هتعاط
 ًادحأ عسي هنإ | نولوقي نيذلاف « كك هلوسربو هللاب رفاك هنأل ًاعطق رانلا

 عم رضخلا ةصقب اذه ىلع نولدتسيو يب دمحم ةعيرش نع جورخلا
 ةروس يف نآرقلا يف ہللا اهركذ امك رضخلا ةصقف « مالسلا هيلع یسوم

 كانه له :ہولاسف هموق يف ًابيطح ماق مالسلا هيلع ىسوم نأ فهكلا

 يل نإ : ىلاعت هللا لاق . ال : لاق ؟ضرألا هجو ىلع كنم ملعأوه نم

 بهذف كدنع سيل ملع هدنع اذكو اذك ضرأ يف يدابع نم ًادبع

 سوم لاَ لَو 8 : ىلاعت لاق هدنع ملعلا بلطي دبعلا كلذ ىلإ ىسوم
ES.ےس رہ ا لا ےہ رھ ےہ ہک رک ص 7 مسرح  

 : فيكلا] بح یتا وأ نرَحَلا عمجم لبا فح ربا توا



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد ۷۸

 َكَعِبنَأ له # : هل لاقف رضخلا اهيف يتلا ضرألا ىلإ لصو نأ ىلإ ۰

 دفان امو هيلع ضرعي [: يك اتر تضع ادم لعن لع

 ملت نأ جلع كعيتا لَه » ملاعلا عم ملعتملا بدأتي امنإو ةدشلاو ةظلغلاب

 ىلإ < جي بص م میت نل كتإ َلاَق ا ا است تم کم او

 ءرادجلا ءانبو «مالغلا لتقو «ةنيفسلا قرخ اهيف يتلا ةصقلا رخآ

 . اهبابسأ ملعي نكي مل هنأل ؛عئاقولا هذه مالسلا هيلع ىسوم برغتساو

 :لاقو ىلاعت ہللا رمأب اذه نأو لامعألا هذه لمع اذال رضخلا هل نيب

 ء ىلاعتو هناحبس هللا رمأ نم وه لب 1۸۲ : فهكلا] € ىِرْمأ ْنَع مللعَم امو

 ملع ىلع كنإو ءكدنع سيل هللا هينملع ملع ىلع ىننإ : يسومل لاقو

 ظ . '"”يدنع سيل هايإ هللا كملع

 : نيلوق ىلع ؟ يلو وأ يبن وه له :رضخلا 2 اوفلتخا دقو

 نوكت ال يتلا تارجعلا ےہ هذه نل ین هنأ ؛ لوألا لوقلا

 . ينل الإ

 تامارك نم تامارك رومألا ةلفو اين نسلو لو هنأ : يناثلا لوقلاو

 تامارک مهيديأ ىلع يرجت ءايلوألاو < تازجعلا نم تسيلو ءايلوألا

 . تاداعلل فقراوخيو-را

 ؟ تّیم وأ يح رضخ ا له مث

 ا امو 0 : ىلاعت لاق ؛تّیم هنأ ةحيحصلا ةلدألا هيلع لدت يذلا

 نبا ثيدح نم (۲۴۸۰) مقرب ملسمو )4¥( مقرب يراخبلا ةصقلا جربخأ )١(
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 ے > م و ےہ 7 یہ و 2<

 لج ہللا ٥٣[ : ءايبنألا] ٭ ودل مهف تم نيَِفأ دلْسْلا كلَ نه رش

 نوتومي مهلك قلخلا نأو ءقلخ ا اذه نم دلخلا دحأل سيل هنأ ربخأ العو

 مدآ ينب نم هللا دابع نم دبع رضنملاو [15: نمرلا] © ناف اَ م لک لا
 دمحم ىلإ يتأي نأ الإ هعسو امل أيح ناك ول مث ء هريغك ءانفلا هيلع يتأي
 نیح ًايح ناك ولف «ةفاك سانلا ىلإ لسرأ ايب لوسرلا نأل ؛هعبتيو كي

 لیلد اذهف ةي ینلا ىلإ ءاج هنأ ركذي ملو هعبتاو هيلإ ءاجل ب دمحم ةثعب
 هل سيلف يح هنإ لوقي نم امأو ءقح لا لوقلا وه اذهو ءتّیم هنأ ىلع

 . حضاو ليلد

 نأ اهيف ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلإ تبسُن ةلاسر كانه نأ بيجعلاو
 ةلاسر هل امنيبو « أطخ ''لئاسرلا عومجم يف تعبط دقو «يح رضخلا

 هذهف . ضیا لئاسرلا عومجم يف يهو رضخلا ةايح يفنت ىرخأ
 تناك ولو ءةحيحص ريغ رضخلا ةايح يف خيشلا ىلإ تبسن يتلا ةلاسرلا
 ناسنإلاو ءةلدألا اهيف عبات يتلا ةيناثلا هتلاسر ىلع دامتعالاف ةحيحص

 يذلاب ذخأ فلاخ يناثلاو ةلدألل قفاوم امهدحأ نالوق هل ناك اذإ

 . ةلدألا قفاوي

 ؟ -مالسلا هيلع -یسوم رضخلا عبتي مل اذالو
 هتلاسرف « ةماع هتلاسر تسيل مالسلا هيلع ىسوم نأ : باوجلا

 ءایبنألا نم هريغك وهف ةفاک سانلا ىلإ لسري ملو ليئارسإ ینبل ةصاخ

 هذه تدجو |اذكه ) بوتكم اهتيشاح يفو (8/5”7”7) یواتفلا عومج (١)

 ۔ « ةلاسرلا

 . (۴۳۳۷ /5 )ىواتفلا عومجم )٢(
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 ثعبُي ينلا ناک » : لب لاق مهماوقأ ىلإ ةصاخ مهتالاسر ٍ دمحم لبق

 امنإ مالسلا هيلع ىسؤمف "6 ةفاك سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ
 .ةفاك سانلا ىلإ ثعبي ملو ليئارسإ ينب ىلإ ثعب

 ةمأ نم نكي مل هنأل ءىسوم ةعيرش نع جرخ رضخلا نأ :لاقي الف

 .جرخ لاقي ىتح ًالصأ ىسوم

 : عاونأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةعيرش نع جورخلاو

 .رفكلا نود لالض وه ام هنمو ء رفک وه ام هنم

 وأ عرشلا نع جرخي يذلاف ءيئزج جورخ هنمو «يلک جورخ هنمو

 لحتسي الو و يذلاو «رفكي هنإف كلذ لحتسيو هنم ءيش نع

 . رفاكب سیل لاض اذهف جورخلا

 لَم دمحم ةعيرش نع جورخلا هعسي سانلا ضعب نإ: نولوقی نیذلاو

 ةیفوصلا ةالغ مهو « نودوجوم یسوم ةعيرش نع رضخلا جرخ امك

 ةجاحب سيل هنإف هللاب ةفرعملا نم ةبترم غلب اذإ یفوصلا نإ : نولوقي مهف
 ءالؤهو ماوعلا ىلإ ثعُب 45 لوسرلاو « هللا ىلإ لصو هنأل لوسرلا ىلإ

 0 .لوسر ىلإ ةجاحب اوسيلو هللا ىلإ اولصو دقو صاوخ

 مكملع نا متنأو ةرشابم ہللا نع انملع ذخأن اننإ : نولوقيو

 نحن امأو  ديناسألاو ثيداحألا نونعی ۔ تيم نع تيم «تاومألا نع

 ٠ .؟ نولوقي اذك للا نع ذخانف

 ؛ہللا ىلإ اولصو مهنأل مهنع طقست فيلاكتلا نإ : نولوقي مهنإ لب
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 مهدنع ماوعلل يه امنإ ةدابعلاو ٠ لجو زع هللا نودبعي الو «نولصي الف

 يه مارحلاو لالحلاو يهاونلاو رماوألاو ء ءيش مهيلع مرحي ال كلذكو

 مهقح يف سيلو اولصو دقف مه امأ ء اولصي مل نيذلل مهدنع ماوعلل

 .تامرح او طاوللاو انزلا نوحيبتسيف ءمارح الو لالح

 ةرئاد نم انجرخت ةياغ ىلإ انلصوو ميرحت انيلع ام نحن :نولوقيو
 فيلكتلا ةرئاد نم اوجرخ مهنأل اوقدص دق ةقيقحلا يف مهو ؛فیلکتلا

 .فيلكت هيلع سيل نونج وهف دحلا اذه غلب نم نأل ءنیناجٹا ةرئاد ىلإ

 ىلع ءارتفا اذهف لصو هنأل لجو زع هللا نم فيلكت هيلع سيل هنأ ام
 ةعيرش نع جورخلا هعسي دحأ الف « هللا تالاسرب رفكو لجو زع هللا
 هملع داز املك لب ہللاب ةفرعملاو ملعلاو ةدابعلا نم غلب امهم ةي ينلا

 عابتالاو ةعاطلا نم هيلع بجيف ء 5 لوسرلل هعابتاو هتعاط دیزت هنإف

 معز نم » خيشلا لوق ىنعم اذه ء ملعيال نمم هريغ ىلع بجي ام رثكأ
 نع دترم وهف كلذ معز نمف « 4 دمحم ةعيرش نع جورخلا هعسي هنأ

 ةالغو «عامجإلاب هرفكف ء يب لوسرلاو نآرقلاب رفك هنأل «مالسإلا نيد
 بيذاكألاو تافارخلا نم مهبتك يف - مويلا مهرثكأ امو  ةيفوصلا

 ملعلا ملهأ مهيلع در دقو « ريثكلا ءيشلا هلوسرو هللا ىلع ةءارجلاو

 نبا مالسإلا خيش مهيلع در نم ىوقأ نمو «مهتاهبشو مهتاهرت اولطبأو
 ءاملعلا نم ةعامج مهيلع درو هللا امهمحر ميقلا نبا هذيملتو ةيميت

 عرصم ٦١ همسأ باتك هلف هللا همحر لیکولا نمرلادبعک نیرصاعلا

 . ٢ فوصتلا

 نع نيدلا لصفب نولوقب نيذلا نييناملعلا : لمشی ضقاتلا انهو
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 اهماكحأو تالماعملا امأو دجاسملا يف تادابعلاو نيدلا نأو «ةلودلا

 مه سانلا نأو 5 لوسرلا نيد يف لخدت ال هذهف ةسايسلا ماكحأو

 هلل نيدلا : نولوقيو «نييناملعلا لوق اذه ء اهيف نومكحتي نيذلا
 نإ نولوقي نيذلا ةيفوصلا ةالغ بكرب نوقحلي مهو «عيمجلل نطولاو
 :نولوقي نويناملعلا ءالؤهو « ايب دمحم ةعيرش نع جورخلا هعسي ًادحأ

 .تالماعملاو ةسايسلا يف يب دمحم ةعيرش نع جورخ لا عسي هن

 نيذلا مهو اذه نم بيصن مه قطنملاو مالكلا ءاملع كلذكو

 باتكلا ةلدأ نإ :نولوقيو ةئسلاو باتكلا ةلدأ نع دئاقعلا نوجرخي

 «نيقيلا ديفت ةینیقی ىهف ةيلقعلا ةلدألا امأ ؛نظلا ديفت ةيعمس ةنسلاو

 ةلدأ امأو ءةينظ ةلدأ اهنأل ةنسلاو باتكلا ةلداب اهيلع لدتسي ال دئاقعلاو
 مهدئاقع نأ دجت كلذلو « مهدنع ةينيقي يقي ةلدأ يهف قطنملاو مالكلا ملع

 الو ةيآب نولدتسي الو قطنملا ملعو لالا مالکلا ملع یلع ةینبم

 مهأ يف 445 ينلا ةعيرش نع جورخ اذهف ء لگ لوسرلا نع ثيدح
 .ةديقعلا وهو ءيش

 يف رومألا عيمج يف ةنسلاو باتكلا عبتي نأ ملسملا ىلع بجي يذلاو

 ةلاسر نأل .رومألا عيمج ينو قالخألاو تالماعملاو دئاقعلاو بادآلا

 نأل ةعاسلا موقت نأ ىلإ ناكمو نامز لكل ةحلاصو ةلماش يب ينلا

 ىلإ تقو لكل ةحلاص اهنأ ملعي يذلا ميكحلا زيزعلا هللا وه اهزنأ يذلا

 بدك مَنِ ¥ : ىلاعت لاق « ديمح ميكح نم ليزنت يهف ءةعاسلا موقت نأ

 یک رک نج ليت فل نی او هيدي نب نم لليل أب ال چڑ درع
 تا تيب ال ناكمو تا ,u ةلماش يهف :5١-1575 تلصف]
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 .اهنع جرخي نأ

 يه امنإ ةعيرشلا نإ : نولوقي نيذلا ًاضيأ ضقانلا اذه يف لخديو

 تثدح اهنأل «ةعيرشلا هل حلصت الف رضاحلا تقولا امأ يضاملا نامزلل

 ةعيرشلا نأ هانعم اذهو «ةعيرشلا اهوانثتت الرومآ تدجو تالماعم

 اذه لوقي نم رفك يف كش الف «ديح ميكح نم تسيلو مهدنع ةرصاق
 لپ دمحم ةعيرش نع جورخلا زاوج معزي نميف لخاد اذهو «لاقملا

 نامزلا ىلع قبطنت اغإو نامزلا اذه ىلع قبطنت ال ةعيرشلا نإ : لوقيو
 هللا همحر كلام مامإلاو .لاقملا اذه لوقي نم رثكأ امو ءىضم يذلا

 حلصأ يذلاو . ''"اهوأ حلصأ ام الإ ةمألا هذه رخآ حلصي ال : لوقي

 ةعيرشف « ةنسلاو باتكلا الإ اهرخآ حلصي الف ةنسلاو باتكلا وه اهوأ

 صقنلاب مهتت ال ءةعاسلا موقت نأ ىلإ ناكمو نامز لكل ةحلاص مالسإلا
 #9 : ىلاعت لاق « لامكلاب اه مكح ىلاعتو هناحبس ہللا نأل روصقلا وأ

 4 اند ملنإلا كل ثیضتت قمقي يدع تاو نیو کل تل مو
 هنأ هلامك نمو « لماشو لماك نيدلاو الإ يب ينلا يفوت امف :٣[ ةدئالا]

 نكي من ناکمو نامز لكل حلصي نكي مل ولو ؛ناکمو نامز لكل حلصي

 لماكب سيل هنإ نولوقی ءالؤهو لامکلاب هل دهش ہللاف ًاصقان راص لب ًالماك
 .نامزلا اذهل حلصی ال هنأل

 ًاثدح ثدحأ وأ نيدلا يف ةعدب عدتبا نم : اذه يف لخدي كلذكو

 دنسب قورافلا .ط (۲۹۲ )١0/ ديهمتلا يف ربلادبع نہا رثألا اذه ىور دقو )١(

 یتح أدبأ موقي الو انيلإ دعقي ناسيك نب بهو ناك : لاق كلام نع حيحص

 .ها . هلوأ حلصأ ام الإ رمألا هذه رخآ حلصي ال هنأ اوملعا : لوقي
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 نع جورخلا نم عون اذه لجو زع هللا ىلإ برقت هنأو ريخ هنأ نظی
 تادايزب اوتأ امنإ لجو زع هللا هعرش ام مهعسي م هنأل لپ دمحم ةعيرش

 ١ : ي لاق اذٰهو تادايز ىلإ ةجاحب هنأو لماك ريغ نيدلا نأ اذه ىنعمو

 ثدحأ نم ٠ : لپ لاقو ء '''( در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم

 تاثدحمو مكايإو » : هك لاقو ء '''( در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف

 ةعيرش نع جورخلاف '''( ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك ناف رومألا

 :ضعب نم دشأ اهضعب نكلو اهلك عاونألا هذه لمشي يب دمحم

 باطقأ هيلع يذلاف ءرفكلا نود لالض اهضعبو «ةدرو رفك اهضعبف

 .حضاو رفك اذه 45 دمحم ةعيرش نع جورخلا نم ةيفوصلا

 دمحم ةعيرش نع جورخ وهف رومألا ضعب يف مهب هبشت نم كلذكو

 امهنأ داقتعاو ةنسلاو باتکلاب مازتلالا ملسملا ىلع بجاولاف .هردقب كي

 كش هيدل نوكي الآو ناكمو نامز لكل ناحلاص نالماش نالماك

 . ادبأو ًامئاد كلذ يف ددرت وأ

 اه نودجي الو سانلا ضعب ىلع رومألا ضعب ىفخت دقو « معن

 روصقل ال مهماهفأ روصقل كلذو هيب هلوسر ةنسو ہللا باتك يف ًامكح
 ۂذفان ةريصبو حيحص ملع مهدنع ناك ولف الإو «ةئسلاو باتكلا

 نأ ىلإ رشبلا ہجاتحب ام لك ىلع نالمتشم ةنسلاو باتكلا نأ اودجول

 مهتي الو همهفو هملع مهتي نأ هيلع اذه دجي ال يذلاو ةعاسلا موقت
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 .اذكو اذك ىلع المتشي مل امهنإ :لوقيو ةئسلاو باتكلا

 عادتبالا يف لخدت ال تاحابملاو تاداعلا رومأ نأ أضيأ ملعن مث

 هللا لوقي اهلمشيام ةنسلاو باتكلا يف ءاج هذهو « تاعانصلاو فرح اک

 ا1 تن 4 ذي اك ىلا ناک قوقلا قات ڑک تک و: قلب
 اهلمشي تاعانصلاو «٠ تادجتسملاو ٠ تاعرتخملاو ہ تاحابم لا ىتح

 عافتنالاو اهلؤانتو ايندلا رومأ ىلإ هباتك يف هللا هجو دقو ءةنسلاو باتكلا
 امنإو اذه نع رصقت دق مهبهاذمو سانلا ماهفأ نکل « اهب ةناعتسالاو اهب

 ناح اص نالماش نالماك ةنسلاو باتكلاف «سانلا كاردإ يف بيع اذه

 عيمجل ةماع يهو ةلماك ةلماش يب دمحم ةعيرشو ءناکمو نامز لكل

 نع جرخي نأ لئ دمحم ةثعب دعب ًادحأ عسي ال سنإلاو نجلا نيلقثلا
 : كك لاق رفاك وهف ًأیلک ًاجورخ اهنع جرخ نإف ناک نم ًانئاک هتعيرش
 اذإو “« رانلا لخد الإ يب نمؤي مو ينارصن الو يدوهي يب عمسي ال١

 ىهتنا قباسلا باتكلا نأل ؟مهريغب فيكف باتكلا لهأ يف اذه ناك

 عيمج تخسن يب هتعيرشو ؛بتکلا عيمج خسن نآرقلا اذهف خسنلاب
 ام ةمأ لكل عرشی العو لج ہللاو ةتقؤم نوكت عئارشلاو «عئارشلا

 ةَعْرْس مکنم اَنلَعَج لکل » :ىلاعت لاق اهتقو يف اهحلصي امو اهبساني

 يو قلو بیس و تارك نجا ةدئاملا]  ًاًجاَهْنِمَو

 نأ ىلإ لَك يبلا ةثعب ذنم مالسإلا ةعيرش تءاج نأ ىلإ رخآ عرشب كلذ
 دابعلا يف ةماعو « ناكملا يف ةماعو «نامزلا يف ةماع يهف ةعاسلا موقت

 ثعب ي لوسرلا نأ معز نمف «ريغتت الو لدبتت ال ةعاسلا موقت نأ ىلإ

 )١( هجئرخت قبس .
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 زع هللاب رفاك اذهف ىراصنلا نم ةفئاط هلوقت امك ةصاخ برعلا ىلإ
 هللا دنع نم لوسر ال ًادمحم نإ : لوقي نم ىراصنلا نمف «لجو

 دحاج هنأل لجو زع هّللاب رفاك اذهو ؛ طقف برعلا ىلإ هتلاسر نكلو
 نل رفاك وهف 2 دمحم دعب ةوبنلا ىعدا نم كلذلو « ةلاسرلا مومعل

 نوک انآ دم ناك ان 8 نييبنلا متاخ دمحم لعج العو لج هلل

 0 ٠٤٤[ بازحألا] 4 نیلا متا قا لوس نكتو کلا

 ڈ نوباذك يدعب نوكيس ) : 5 لاق اذهو ین هدعب يتأي ال يذلا

 8 سانلاف ۹ يدعب ين ال نييبنلا متاخ انأو ؛یبن هنأ يعدي مهلك

 باتكلاب مهانغأ هللاو سائلا ةجاحل ثعبي ينلا نأل «ين ىلإ ةجاحب

 ةعيرش ىلإ وأ ين ىلإ ةجاحب اوسيلف ءةعاسلا مايق ىلإ نيرمتسملا ةنسلاو
 ةعاسلا مايق ىلإ مالسإلا ةعيرشب ةءولم ةرتفلاف « هيي دمحم ةعيرش ريغ

 اهتقو يف اهب لمعي ةعيرش لكف ءاهتقو يف اهب لمعيف ءايبنألا عئارش امأ

 ىلإ ةثعبلا نم عساولا تقولا اذه وه ةعيرشلا هذه تقوو «هزواجتت الو

 ةيرشبلاف ءاهتنسو اهنآرقو اهماكحأ يف ةددجتم ةينغ يهف «ةعاسلا مايق

 دعب باتك ىلإ ةجاحم تسيلو « هلي دمحم دعب لوسر ىلإ ةجاحب تسيل

 ىعُدا نم اذملو يب دمحم ةعيرش دعب ةعيرش ىلإ ةجاحب تسيلو «نآرقلا
 نوكيو «مالسإلا نيد نع ًادترم ًارفاک نوكي كلذ قدص نم و ين هنأ

 اهب ثعب ىلا ةلاسرلا مومع يف نيملسملا عامجإو لَك هلوسرو هلل ًابذکم

 نباو .((5؟65؟) دوادوبأو (۹۱) يذمرتلاو ء((۵٥/۲۷۸) دمحأ هجرخأ )١(

 لاقو . نيخيشلا طرش ىلع هححصو (551/54) مكاحلاو )۳۹٥۵۲( ےجام

 . 2( حيحص نسح ثیدح اذه » : يذمرتلا
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 رس ۰دم ب”ااےساچتتسسسشٹسشستٹشٹچچٹجچسس

 دمحم ةعيرش نع جورخلا ناک نم ًانئاک ًادحأ عسي ال نذإف لَ دمحم

 قيرط انبنجي نأو هتعيرشب لمعلاو هنيد يف هقفلا هللا لأسنو اذه.. هلك
 . ةياوغلاو لالضلا

 : ةلئسألا ٭

 هيلع هللا یلص دمحم ةعيرش نع جورخلا ىعدا نم له :لاؤس

 ؟ ارفاك نوكي اذهيو ةوبنلا ىعدا دق نوكي ملسو

 ىعدا نمو ةوبنلل أيعدم نوكي ةعيرشلا نع جرخ نم لكام :باوج

 الب لوسرلا ةقيرط ىلع هللا دبعي نأ همزليال هنأ ىأرف ةدابعلا يف جورخلا

 انلصو نحن 44 لوسرلا ىلإ ةجاحب انسل نحن : نولوقي ء ةيفوصلا لثم
 هعسي هنأ يعدي يذلاو « رخآ عون اذه ةلاسرلا يعدي يذلاو ء انفرعو

 . ةلاسرلا عدي مل ولو رفكي « جورخلا

 ةعيرش نع جورخلا سانلا ضعب عسي هنأ كش نم له :لاؤس

 ؟كلذ دقتعي نم مكح همكح ء ملسو هيلع هللا یلص دمحم

 اپ دمحم ةعيرش نع جورخلا زاوج مدع يف كش نم معن :باوج
 ظ .ددرتلاو كشلا درجمب « رفكي هنإف

9957 



 مالسإلا ضفاون حرش يف سورد ۱۸۸

 رشاعلا ضفانلا حرش یف رشع يداحلا سردلا

 حر اال وس یس ہمع سہ

 با ع نوعا ا وک حتی اگ لک یا ةنوق لينا
 .[۲۲:ةدجسلا] 4َنوُمَقْننم ےہمرِجَملا

 :حرشلا

 نيرا :ىلاعت هلوق لثم ةريثك ضارعإلا رفك ىلع ةلادلا تايآلا
 يي ع مساع مو

 نمو وے : ی اعت و لثمو :٣[ فاقحألا] َنوّصرَعم ااا ا امع ورک

 ء[ هال: فهكلا] € ا CC E ِتّقاَقب رد نسم ٌملَظَ

 للو هل درا ام لإ ألات مک لیت اَدِإَو :  ىلاعت هلوق لثمو
 لثمو « [11: ءاسلا] 4 اکو دم كلنع دودي َنِقِفكْمْلآ تيار وَلَا

 نرد مل مل وهف اتلطیش مل ضيق نامحرلا رثذ نع شعب نمو :ىلاعت هلوق

 اباد هک د دور رد نع ص رعد نمو :  ىلاعت هلوق لثمو ء[٦۳: فرخزلا]

 ىذه E ىلاعت هلوق لثمو ء[۱۷: نجلا] € اَدَعَص

 سس ذ نع ضرع نمو یول شی الو لی الگ یاده ا نس
e E OOS 

 :هط] ىس مول 0 أ تک لاف ايل اصب تک دقو

 ل ا ا اما دلو # : ىلاعت هلوق 50
 وو ور 2 3

 ل مولف هللا ےفرص تک خوا قع مکلرپ لَه

 اکڑ الع ل 2: .لاغت ترت لشو 000۷ ةيزقلا]# در 7
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 ج
 ر رم رص رح ۶ مس جم کرم بر رگ

 ا أ هلأ ملعب دق اصعب | وب عدک مڪتب لوٹا

 مس را ةف مم نأ وسا ْنَع أ قلا ذَا ِرَدَحلَف | اذاوإ كم

 نم تايآلا هذه يف رذح ی اعتو هناحبس ہللاف :٦٦[ رونلا] € رر یو

 لمعلا مدعو امهملعت مدعو ةئسلاو نآرقلا وهو هركذ نع ضارعإلا

 بغر ىلاعتو هناحبس هللا نإف كلذ بناج ىلإو «ديعولا نم عاونأب امهب
 هب لمعلاو عفانلا ملعلا مّلعت يف بغر اي4 ينلاو عفانلا ملعلا ملعت يف

 تك ست نولموملا حراك اوه # : ىلاعتو هناحبس ہللا لاق

 0 کرو یک نم رفت الو
 نم ١٠ : هلع انيبن لاقو ء [١؟؟: ةبوتلا] ورد مملح مل اوعجر اإ

 7 ملعتو نيدلا يف هقفتلاف . < نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري

 هقفتلا نع ضارعإلاو «ناسنإلل هللا هدارأ يذلا ريخلا تامالع نم عفانلا

 : نيمسق ىلع ملعلا ملعتو ءرشلا تامالع نم نيدلا يف

 هلھجب رذعي دحأ ال ملسم لك ىلع نيع ضرف مسق ؛ لوألا مسقلا

 امو ةحيحصلا ةديقعلا ةفرعم نم هب الإ دبعلا نيد ميقتسي ال ام وهو
 جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا ماكحأ ةفرعمو ءاهصقني وأ ءاهداضي

 أ ةملسمو ملسم لكل دبالف ةسمخلا مالسإلا ناكرأ يأ «ةرمعلاو

 هذه ملعتي مل اذإ عورشملا هجولا ىلع هنيد يدؤي فيك الإو « اهملعتي
 ؟ ةسمخلا ناكرألا

 نایفس يبأ نب ةيواعم ثيدح نم (۱۰۳۷) ملسمو ء(۷۱) يراخبلا هجرخأ )١(

 . امهنع هللا يضر
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 ىلع لب ملسم لک ىلع سيلو ةیافک ضرف هملعت ام + يناثلا مسقلا
 هقف نم ملعلا باوبآ ةيقب ملعت وهو «كلذل دادعتسالا هدنع نم

 كلذ ريغ ىلإو « دودحلا هقفو «ةحكنألا هقفو ثيراوملا هقفو تالماعملا

 يفكي نم هب ماق اذإو «هيلإ سانلا ةجاحل ةيافك ضرف هملعت ملعلا اذهف

 ءنئسلا لضفأ نم ةنس نيقابلا قح يف يقبو «نيقابلا نع ضرفلا طقس
 كلذلف ءملعلا نم باوبألا هذه ملعتي نأ دحأ لكل ىنستي ال دق هنأل

 .نيملسملا ىلع ةيافك ضرف اهملعت راص

 .هيف ةبغرلا مدع عم ءيشلا نع فارصنالا هانعم ؟«ضارعإلاو )

 «ةردق مدع وأ ًالسكال هنع ةبغر هنيد ملعتي ال: يأ « هملعتي ال »

 ول هنأل ؛ رفك هملعت نع ضرعأ اذإف «نيدلا ديري ال هنأل رفكي اذهو

 جهانملا ةیقنتب نآلا نوداني نم ءالؤه نمو هملعتل ةبغر نيدلا يف هل ناك

 فرطتلاو ولغلاو ددشتلا عرزت مهمعزب اھنأل ةينيدلا مولعلا نم ةيساردلا

 رفکی ًاضيأ اذهو «هب لمعي ال نكلو هملعتي نم كلذكو «باهرإلاو

 .ةاكزلا يدؤي الو موصي الو يلصي ال ناك اذإف ءمالسإلا نيد نع دتريو

 يف هل ةبغر ال اذهف تامرح ا بنجتي الو تابجاولا يدؤي الو جحي الو

 لمعلا نإ : نولوقي نيذلا ةئجرملا ىلع در اذه ينو «رفكي اذهف لمعلا

 :لمعی مل ولو بلقلاب قيدصتلاو بلقلاب داقتعالا يفكي «مزالب سیل
 هيلع هتردق عم لمعلا ضفر يأ « لمعي مل اذإ» : لوقي انه خيشلاف

 نأ ىبأ وأ ةضيرفلا جحي وأ يكزي وأ موصی وأ يلصي نأ ىبأ «هنم هنكمتو

 :نیدلاب لمعي مل هنأل ءرفكي اذهف تابجاولا يدؤيو «تامرحلا بنتجي
 سس اس حي 00 ی سر ل ے رر رس ھل م

 يف وهو ملمع طبح دقخ نسیإلاپ ٌرفكي نموإ» :لوقي العو لج هّللاو
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 .نيدلا رومأ ملعت : نيرمألا نم دبالف [0: ةدئالا] كلا نم رأل
SS 

 حاسي الو« لمع نرد ملغ عضب ال ٠ لمعلاو ملعلا نم دبالف
 2.000 راش وسر سراب ىلاعت هللاو « نانيرق امهف ؛ ملع نود لمع

 ؛عفانلا ملعلا وه ىدهلاو « [*:ةبوتلا] -  هلك نیلا لع مرهظيل يلا

 ثعبي مل «نيرمألاب ثعب ءب لوسرلاف «حلاصلا لمعلا وه قحلا نيدو

 .نانيرق امهف نيرمألاب ثعب امناو طقف لمعلاب ثعبي ملو « طقف ملعلاب

 ہک مَع بوضخملا لپ مه لمعلا اوكرتو ملعلا اوذخأ نيذلاو

 هب لمعي مو ہللا نيد ملعت نمم مهوحن احن نمو دوهيلا نم [۷:ةحتافلا]

 نم مهقفاو نمو ىراصنلا مه ملعلا اوكرتو لمعلا اوذخأ نيذلاو

 ہللا نودبعي الو ةلالضو لهج ىلع هللا نودبعي نيذلا ةفوصتملاو ةدبعتملا

 اذإ :نولوقي وأ «٠ لمعلا نع قّوعي ملعلا ملعت : نولوقيو « ملع ىلع

 كيتأیو كبلق ىلع حتفي ناب «ملعت الب ًایئاقلت كيتأي ملعلا نإف تلمع
 ءاثیدحو ًايدق ةيفوصلا لوق وه اذهف .ءاملعلا ىلع ملعتت نأ نود ملعلا

 بولطملا :نولوقيو ءاملعلا دنع سولجلاو ملعلا ملعت يف نودهزي

 «ملعتت نأ نودب ملعلا كيلع هللا حتف هللا تدبعو تلمع اذإو «لمعلا

 . هللاب ذايعلاو لالض اذهو

 ضفري يذلاو ءأرفاک نوكي هنع ةبغر ملعلا ملعت ضفري يذلاف
 : هللا همحر خيشلا لاق اذهو ء ًاضيأ ًارفاك ربتعي ًايئاهن ملعلاب لمعلا

 ل و 8 70

 ةفوصت او ىراصنلا نم [۷: ةحتافلا] ہک ال نیل ال أ قيةقيرط
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 ملاع لك نم مهوحن احن نمو دوهيلا ةقيرط هذه : هب لمعي الو «مهريغو
 . هملعب لمعي ال

 وأ «ةفرعملا درجن ملعلا ملعتي ال هب لمعلا وه ملعلا ملعت نم دارملاو
 درجن ,رومألا هذه هديري امنإو لمعلل هديري الو حدملل وأ «ملاع وه لاقيل

 همه اذه ناك نمف «سانلا دنع هناكم عافترالو ءانثللو حدمللو ةفرعملا

 رعست نم لوأف «ةمايقلا موي رانلا مهب رعس نم لوأ نم وهف هدصقو
 . '''ملعتمو قدصتمو دهاجم : ةثالث ةمايقلا موي رانلا مهب

 اذام :هل ہللا لوقيف ةمايقلا موي يتأي لتقف دهاج يذلا دماج اف

 «تبذك : هل لاقيف .تلتق ىتح كيف تدهاج بر اي : لوقيف ؟تلمع

 . رانلا ىلإ بحسي مث « ليق دقو . ئرج وه : لاقيل تلتاق كنكلو

 نم تكرت ام : لوقيف ؟تلمع اذام : هل لاقيف قدصتملاب ىتؤي مث
 كنكلو تبذك : هللا لوقيف .هيف تقفنأ الإ هيف قافنإلا بحت ليبس

 .رانلا ىلإ بحسي مث . ليق دقو ء داوج وه : لاقيل تقدصت

 _ ملعلا كيف تملعت : لوقيف ؟ تلمع اذام : هل لاقيف ملاعلاب ىتؤي مث

 دقو .ملاع وه : لاقيل تملعت كنكلو ء تبذك : هللا لوقيف . هتملعتو

 . رانلا ىلإ بحسيف :لیق

 ؟ناثوألا ةدبع لبق بذعن فيك :لوقيف ناثوألا دابع لبق هب أدبيو

 ء(۱۹۰ ہ) مقرب ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ هللا هظفح  خيشلا ريشي )١(

 یا ثيدح نم (۷۷) دمحأو (۳۱۳۷) يئاسنلاو (۲۳۸۲) يذمرتلاو

 . نی ةريره



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد

 . ملعي ال نمك ملعي نم سيل : هل لاقيف

 ضفر وأ امهضفر نمف «لمعلا رمأو ملعتلا رمأ ءأدج مهم رمألاف

 . مالسإلا نيد نع ًأدترم نوكي هنإف امهدحأ

 ًادرو قح ا ىلع ًارابكتسا هغلب اذإ ملعلا لوبق ضفري نم سانلا نمو

 .قح ا نع رابكتسالا رفك نم اذهو « نيربكتسملا عم نوكي اذهف ء قحلل

 اذهف . ًاضارعإو « ةبغر مدع نع « نيدلا ملعت ضفري نم سانلا نمو

 «توُصِرَحُم أوردت اع اورنگ تدل :ىلاعت لاق «نیضرعلا عم نوكي
 ۔[٣: فاقحألا]

 ىلع ةظفاحم هل نيب اذإ قحلا لوبقو ليلدلا ضفري نم سانلا نمو
 كردأ امو هيلع وه ام ىلع ىقبيو قحلا لبقي الو ةيح هدادجأو هئابآ نيد
 ال روبقلا نودبعي نيذلاف «نوكرشملا هيلع ناك امك هدادجأو هءابآ هيلع

 الو امامت هيلع مه امب نوعنتقم مهف ء ًالادج نولبقي الو ًاقح نولبقي
 نورصيو «قحلا لوبق نع مهعامسأ نوقلغي ءأداشرإ وأ ًاهيجوت نولبقي

 هذه نود مهسفنأ نولذبيو «هنود نولتاقي ار لب «هيلع مه ام ىلع
 .ةئسلاو نآرقلا نم نوعمسي امهم قحلا نولبقي الو ةلطابلا دئاقعلا

 يف ام ىلإ نوتفتلي الو ءديحوتلاب رمألاو كرشلا نع يهنلا نوعمسيو
 حيحصلا نيدلا نع ضارعإلا نم اذهو « هنع نوضرعم مه لب نآرقلا

 : ىلاعت لاق «مويلا سانلا يف ريثك اذهو «لطابلا نيدلاب اضرلاو

 «نوُرِيَكْلا مه كيلو نی اورمڪو للكلاب اثم سِلأَو»
 هريغ نودبعيو «هّللاب نورفكيو لطابلاب نونمؤی ءالؤهف :٤٥[ توبكنعلا]

 هللاب نورفكيو هللا ريغ ةدابعب نونمؤيو «هريغب نوثيغتسيو هريغ نوعديو
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 .ةفنأو ةيمح - هللاب ذايعلاو ۔ يرفكلا ضارعإلا وه اذه ءًاراهجو ًانلع

 ةوعدلا نم نوملعت امك هفقوم ناكو ةافولا بلاط ابأ ترضح الو

 لَم لوسرلا نيد يف لخدی مل هنكلو ةوعدلا ةيامحو 44ئ لوسرلا ةيامحو
 ال لق ءمع اي » : هل لاقف راضتحالا يف وهو هيلع ًاقافشإ ةي ينلا هءاج

 نم سانأ هدنع ناكو ء « هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك هللا الإ هلإ

 : لاق اذإ هنأ اوفرع  ؟ بلطملادبع ةلم نع بغرتأ : هل اولاقف نيكرشملا

 داعأف «  مانصألا ةدابع يهو بلطملادبع ةلم كرت دقف هللا الإ هلإ ال

 « بلطملادبع ةلم نع بغرتأ :اولاقو هيلع اوداعأف < ةي ىنلا هيلع

 تار شا ال هل ذل a نأ انا جيس بع e اقف
 لوبق نع ضرعاف ٠ كرشلا نيدو بلطملادبع نيدل ةيح . كلذ ىلع
 ا 7 ی٦

 0 اوتماء يَ ل تاک ایا :ىلاعت ہللا لزنأف .« كنع هنأ مل ام

 1 ےب ام دب نم كف يآ اك لپ ںییسرنٹل ایٹم
 E E لا بأ -

 ےس وم ےس

4 
 ھا و و

 .۶” ٭ تيرتهملاب ملعأ وه تنا سا ےک

 ةثالثلا نم دحاوف «هباحصأ ثدحي اپ يبلاو دجسملا ةثالث لخدو

 فرصني نأ ايحتسا :يناثلاو ءملعتلا يف بغار ةقلحلا يف سلجو ءاج

 مكربخأ الآ » : ويم ينلا لاقف ءجرخو ضرعأ ثلاثلاو «سلجف ءاجو
 ىوأ دقف مهدحأ امأ ١ : لاق . هللا لوسر اي ىلب : اولاق « ؟ ةثالثلا ربخب
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 | و ت تتح

 ضرعأف ضرعأ ثلاثلاو «هنم هللا ايحتساف ايحتسا يناثلاو هللا هاوأف

 .مهنيد رومأ ملعت نع نيضرعملا ءازج اذهف "٠

 ديحوتلا سانلا اوملعت ال : نولوقي ءوسلا ةاعد نم سانأ كانهو

 نوملسم مهنأل ء ةديقعلا نيملسملا دالوأو بابش اوملعت ال ء ةديقعلاو

 اوملعتي نأل نوجاتحي ال ةئيبلاب نولمسم « ميلعت ىلإ نوجاتحي الو
 .ديحوتلا

 ؟نيدلا ملعت نع ضارعإلا نم اذه سيلأ

 ةئارولاب ذخؤي ال نيدلا نأل «نيدلا ملعت نع ضارعإلا وه اذه

 هميلعتو نيدلا ملعت نم دب الف ء ملعتلاو ملعلاب ذخؤي نيدلا «ةئيبلاو

 نإو هملعت اذإ هب لمعي الو هنع ةبغر نيدلا ملعتي ال يذلاف ءهب لمعلاو

 تہ پس نوب فقالا یر ا #1 لوقی ناک

 . ريطخ رمألا اذهف

 اهيف ةبغر مدعو ةديقعلاو نيدلا لوصأ ملعت نع ناك اذإ ضارعإلاو

 ملعت نع ضارعإلا ناك اذإ امأو «مالسإلا ضقاون نم ضقان اذهف
 كلذل غرفتلا مدع وأ لسكلا ببسب ماكحألا ليصافتو نيدلا ليصافت

 نيدلا لوصأ امأو «مالسإلا ضقاون نم ًاضقان دعي الو ةيصعم اذهف

 اهيف ًادهز اهملعت نع ضرعأ نمف اهب الإ دبعلا نيد ميقتسي ال ىتلاو
 امك تالماعملا ماكحأو ةيليصفتلا رومألا امأو . همالسإ ضقتني هنإف

 ملعت يف صقن مهدنعو ةئسل نيكرات نونوكيف « ةيافك ضرف كلذف قبس

 ( هنع هللا

 ثيدح نم (YY) يذمرتلاو (۲۱۷) ملسمو TD) يراخبلا هجرخأ )١(
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 ملعلا كرت نم نأل . مهمهف مدع وأ مهلسك وأ مهطاشن ةلقل ماكحألا

 نأ بجیف .بجاول كرات وأ ةنسل ًاكرات نوكي ةیافک ضرف هملعت يذلا

 ىتمو ؟أرفک نوكي ىتم ضارعإلا يف طباوضلا هذهو رومألا هذه فرعت
 تک وس وک

 ,رونلا وهو «ةايحلا وه هنأ كش ال ملعلا ملعت نإف لاح لک ىلعو

 : اگ لاق هيف بغرو هيب هلوسر هب رمآو هب لجو زع هللا رمأ يذلا وهو

 امو «ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هل هللا لهس ًاملع هيف سمتلی ًاقیرط كلس نم »
 الإ مهنيب هنوسرادتيو ہللا باتك نولتي هللا تويب نم تیب يف موق عمتجا
 هللا مهركذو ةكئالملا مهتفحو ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مهيلع تلزن

 بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإو » : ب لاقو «" « هدنع نميف

 هيلع لابقإلاو ملعلا ملعت يف بيغرت اذهف ''؛ عنصي امب أضر ملعلا
 ملعلا دقُف اذإ هنأ كش الو «هريغ عفنيو هب عفتنيلو دبعلا نيد هب میقتسیل

 ملعلا اذه ضبقي ال ہللا نإ » : يئ لاق امك ةمألا تكله ءاملعلاو

 اذإف ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو لاجرلا رودص نم هعزتني ًاعازتنا

 اولضف ملع ريغب اوتفاف ًالاهج ًاسوؤر سانلا ذختا ملاع قبي مل

 ىوتفلا نوكت نأ دبالف ءلالضإو لالض ملع ريغب ىوتفلاف ''؛اولضاو
 ال اذهو ًاكالهو ًالالض نوكت اهنإف الإو ةنسلاو باتكلا نم ملع نع

 )١( ملسم هجرخآ ) )۲٦۹۹ف ةريره يبأ ثيدح نم .

 . هجيرخت مدقت ثيدح نم ءزج (؟)

 نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم )۲٦۷٢( ملسمو ء(۱۰۰) يراخبلا هجرخآ (۳)

 . امهنع هللا يضر صاعلا
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 نأ لبق «نيدوجوم ءاملعلا ماد ام ,ناوألا توفي نأ لبق ملعتلاب الإ لصحي

 ريغب نوتفيف ءارقلاو نيملاعتملاو لاهجلا ىلإ سانلا أجلي ذئنیحف ملاع ىقبي ال

 . نولضيو نولضٔیف ملع

E 7ف  



 مالسالا ضقاون حرش يف سورد ۱۹۸

 ةرشعل | ضقاونلا حرش ةمناخ يف رشع يناثلا سردلا

 نيب ضقاونلا هذه عيمج 4 قرف الو ١ : هللا همحر مالسإلا خيش لاق

 . ( هركملا الإ فئاخلاو داجلاو لزاھٹا

 : حرشلا

 ضقاونلا هذه عيمج يف قرف ال « ضقاونلا هذه يف قرف الو » : هلوق

 وهو ةدر هيف ًامالك لوقي يذلا حزاملا وه لزاما « داجلاو لزام ا نيب ١

 نیذلا ةصق كلذ ىلع ليلدلاو ء لوقي ام دصقي يذلا وه داجلاو ہ حزم

 اوسلجف كوبت ةوزغ نم يب ينلا عجرم يف نآرقلا يف هللا مهركذ

 ةنسلأ بذكأ ءالؤه انئارق لثم انيأر ام : مهنم دحاو لاقف نوثدحتی

 يف ناكو  هباحصأو يب ىنلا نونعي  ءاقللا دنع نبجأو ًانوطب بغرأو

 ملكت ال لاقرب رفع کال لاس رخ لافي تام ا
 الگ ينلا ربخيل بهذف « ةي هللا لوسر نربخأل «قفانم كنكلو «تبذك

 نم يب ينلا ىلإ نورذتعي اوءاجف « ءالؤه ربخب هقبس دق يحولا دجوف
 اع و علقت ےک رلا ت تانک ھا لرز: اولاقف میا

 : ةيآلا ةوالت نع ديزي الو مهيلإ تفتلي ال لك لوسرلاف .قيرطلا
 ریا هلا لف بعلو ضو نكح اَمَنِإ ےیل ماس نيكو
 < کا دم ےک ار ل 73 و نک وک
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 نيداجب نحن ام :نولوقي مهنأ عم '”مكناميإ دعب مترفك دق : مهل لاقف
 قرف الف كي هلوسرالو ىلاعتو هناحبس هللا مهرذعي ملف حزم انك امنإو

 .لزاهلاو داحلا نيب

 رفكلا لعف لعفي وأ رفكلا ةملك: لوقي يذلا : « فئاخلاو :١ ےلوق

 رفكلا لعف لعفي وأ رفكلا ةملك : لوقي ناب ء رذعي ال رافکلا نم ًافوخ
 نم فوخ ا لجأل نيملسملاو مالسإلا بسی وأ هللا ریغل حبذي ناک
 اذه نأل ء رافکلا نم ًافوخ هنيد رومأ نم ءيش نع لزانتي وأ رافكلا

 : ىلاعت لاقو ء[۹: ملقلا] )توه نهد ول اودو # : ىلاعت لاق «ةنهادم

 اٹک نو : ىلاعت لاقو ء[۸۱: ةعقاولا] 4 نند مَا ثيل ادهن 0

 یل كود اًذإَو م 3 کرا امي ییا نع توني

 7: ءارسإلا] 4 کک اس مهل نڪ د تدك دل كسبت نأ زکر

 وس ا د ا ا ھی ا ا

 ىلإ لصو اذإف «هاركإلا دح ىلإ لصي م ام فوخلا عم هنيدب كسمتي نأ
 هاركإلا هنع عفديل اوبلط ام ًائيش مهيطعي نأ هل زوجيف « هاركإلا دح

 # ةَ مهتم اوقف نأ لإ # : ىلاعت لاق «ناميإلاب هبلق نانثمطا طرشب

 eT و ا آج ا غلا
 ا +ں

 : طورشلا هذه نم ديالف : لحنلا] ادص رفکلأي رش سس نم ن كو

 رافكلل ًالماجم الو طقف ًافئاخ ال ًاهركم نوكي نأ : لوألا طرشلا

 .هللا نيد يف مهلماجي الف «ةعفنم مهنم لاني وأ ةلزنمب مهدنع ىظحيل

 )١( هجيرخت مدقت .
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 طقف هناسلب لوقي امنإ ناميإلاب ًانثمطم هبلق نوکی نأ + يناثلا طرشلا
 . هبلق يف ناميإلا ءاقب عم

 امك «رافكلا ءاضرإ ال هاركإلا عفد هدصق نوكي نأ ؛ ثلاثلا طرشلا

 نأ وهو « ةيآلا هذه لوزن ببس وه يذلا نت رساي نب رامعل لصح

 لاق ىتح هوقلطي ملو 4 لوسرلا بسی نأ ىلع هوهركأو هوذخأ رافكلا
 فيك" كَ هل لاقف كي لوسرلا ىلإ ًامدان ءاجف «هنوديري ام لوسرلا يف
 اوداع نإ » : للك لاقف . ناميإلاب ًانثمطم :هدجأ لاق « ؟ كبلق دجت

 3 هنميإ دعب نم هاب رمهكح نم # ةيآلا هذه هللا لزن ان 2”(دُعف

 دوام اندم كلاب رش نت نكلو نکیل ا نیلم بلو رے
 5 ے 00 35 ر ےس رض
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 ل نيرفككحأأ مولا ىد ال كأ ےاو ورخ لَع دلا ةوَيَحْلأ

 وأ ؛يویند عمط لجأ نم هنيد نم ءيش نع لزانت نمف 7: لحنلا]

 هللا نيد يف ًانهادم نوكي هنإف مهلماجي نأ وأ رافکلا يضرُي نأ لجأ نم

 لجأل يهو ًارارطضا ناسنإلا اهيلإ رطضي يتلا ةيقتلا فالخب لجو زع

 لعف امك ةصخرلاب ذخأیالو ىذألا ىلع ربصي هنوكو « هاركإلا عفد
 .ةصخرلاب ذخألا نم لضفأ نآرقلا قلخ ةنحم يف هللا همحر دمحأ مامإلا
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 رثكأو ارطخ نوكي ام مظعأ نم اهلكو » : هللا همحر خيشلا لاق

 ( اعوقو نوكي ام

 .حرشلا

 ؟ ةريثك ضقاونلا نأ عم خيشلا اهراتخا اذامل ةرشعلا ضقاونلا هذه

 :سانلا يف ًاعوقو ضقاونلا رثكأ اهنأل ةرشعلا ضقاونلا هذه راتخا

 : نيرمأل اهراتخا وهف ارطخ اهدشأ اھتألو

 . ًاعوقو ضقاونلا رثكأ اهنأل : ًالوأ

 . ًارطخ ضقاونلا دشأ : ايناشو

 . رذحلاو ةیانعلاب ريدج وهف كلذك ناك امو
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 اهنم فاخيو اهرذحي نأ ملسملل يغبنيف » : هللا همحر خيشلا لاق

 . « هسفنت ىلع

 .حرشلا

 نم فاخي نأ ملسملا ىلع بجي: يأ «بجج: هانعم « يغبني ١ : هلوق

 . اهيف عوقولا
 تسل انأو فراع انأ لوقيو هسفن يكزي ال: يأ « اهرذحي نأ »: هلوق

 سانلاو هميلعتو ديحوتلا ىلإ ةجاحب اوسيل سانلا نأو ء اهملعت ىلإ ةجاحب
 هنإف ةايحلا ديق ىلع ماد ام ناسنإلاو ء رطخلا نم نونمآ ! نوملسم

 يف يقلأو هديب مانصألا رسک يذلا مالسلا هيلع ميهاربإو « ةنتفلل ضرعم

 ماتا دبش نأ و او 0 :هبرل هئاعد يف لوقي كلذ لجأ نم رانلا

 هيلع ميهاربإف « :۳٠[ ميهاربإل ] ے سالا آنی ایک َناَلَصَأ نک تر از

 نم نيعبصأ نیب بولقلا نأل مانصألا ةدابع نم هسفن یک

 ناسنإلا نمأي الف ءىده دعب لضيو غيزي دق ناسنإلا نآلو «نمحرلا عباصأ
 رلجف يقت نم مكو «لض ماع نم مك ؛لالضلاو غيزلا نم هسفن ىلع

 نتفلا نم هسفن ىلع نمأي ال هنإف ةايحلا ديق ىلع ملسملا ماد امف ءسكتناو

 [7””: ميهاربإل ا ېچ بالا ناهيك نضع اإ برو : نتفلا دادتشا عم اميسال

 . هسفن ىلع نمأي الو فاخي يأ ( هسفن ىلع اهنم فاخيو » : هلوق
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 ميلأو هبضغ تابجوم نم هللاب ذوعت» :هللا همحر خيشلا لاق

 .(هياقع

 .حرشلا

 لجو زع هب ماصتعالاو هّللاب ةذاعتسالاب ةلاسرلا هذه هللا همحر فلؤملا متخ

 نم فوخ ا ملسملا يطعي امن اذهو «هباقع بابسأو هبضغ نم هيلإ ءاجتلالاو
 ديق ىلع ماد ام لالضلاو نتفلا نم هسفن ىلع نمأي ال هنأو «لجو زع هللا

 :تام دق نمب ُنتسيلف ًائتسم ناك نم : فس دوعسم نبا لوقي اذهلو قایح ا

 نم ناك ولو ةنتفلا هيلع نمؤت ال يحلاف . ''ةنتفلا هيلع نمؤت ال يحلا ناف

 . ةئئفلل ضرعم هنإف ةايحلا ديق ىلع ماد ام مهملعأو سانلا ىقتأ

 هقفتملاو هيقفلا يف بیطخ او (۱۳۱۰۱۱۳۰) ةنسلا لوصأ يف يئاكلاللا هجرخأ )١(

 يلع نع هوحن (۱۸۸۱) هلضفو ملعلا نایب عماج يف ربلادبع نبا هجرخأو .()

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» :(۱۸۰ /۱) دئاوزلا عمجم يف يمثیم ا لاق ."نيفنعتت



 مالسالا ضقاون حرش یف سورد ئ 4

 هبحصو هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع ملسو هللا ىلصو ١ : لاق مث

 ( ىهتنا . نيعمجأ

 .حرشلا

 ريخ اذهو ء 5 يلا ىلع ةالصلاب ةلاسرلا هذه مالسإلا خيش متخو

 يفو لامعألا ةيادب يف ےس ينلا ىلع مالسلاو ةالصلاف « ماتخ

 اس بلا ىل َنولصی هيمو لا نإ » : ىلاعت هلوقل ءاهماتخ
 نم اذهو [: دیہی ےہ ت اما تلا

 . هيلع ملسنو يلصن نأ انيلع هيي هقوقح

 ءىلعألا الملا يف هيلع ءانثلا اهانعم هدبع ىلع هللا نم ةالصلاو

 اهانعم نييمدآلا نم ةالصلاو ء هل رافغتسالا اهانعم ةكئالملا نم ةالصلاو

 هللا وعدن اننإف دمحم ىلع ملسو هللا یلص : انلق اذإ نحنف « هل ءاعدلا

 . ىلعألا ألملا يف هيلع ملسي نأو هيلع ينثي نأ

E 
 : ةلتسألا#

 الإ نوذخآي ال مهو ‹ نيينآرقلا مهسفنأ نومسی ةعامج دجوي : لاؤس

 ؟ مھرفکب مكحي لهق نآرقلاب

 ام مهلوق يف نوبذاك مهنألو ؛مهرفك يف كش ال «معن : باوج

 عانا نموت + هلك لوس رلا اما ما ةا اف ا ا الإ نعت
 رخ م7 ۶ر

 َلوَُرلا اوعيِطَأَو :لوقي العو لج ہللا نأل هتنسب لمعلا ب لوسرلا
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 تک

 اوم وعلم د وی اعت لاقو «[۱۳۲: نارمع لآ] نور مڪمل

 :٥۹[ ءاسنلا] لوسيل انی ینا تار ناف لان ھا ول

 € ارام دنع کن امو هود لوسرلا کلا امرا :ىلاعت لاقو ٠

 هتنس يف هيب لوسرلا الإ اهرسفي ال ةلمجم ءايشأ هيف نآرقلاو [۷: رشحلا]

 له نكلو اهيلع ثحو نآرقلا يف ةالصلا ركذ العو لج هللاف ء ةالصلاك

 له « رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا تاعكر ددع انل نيب

 اولص ١ : الگ هلوقل ةي لوسرلا ةنس يف نيب اذه ؟اذه انل نيب نآرقلا

 "ا يلصأ ينومتيأر امك

 نيب له نكلو ءاهئاتيإب رمألاو نآرقلا يف اهركذ ءاج ةاكزلا كلذكو
 هلك اذه ىكزت يتلا لاومألاو ذخؤي يذلا رادقملاو ةاكزلا باصن نآرقلا

 نوكي ال ةنسلاب لمعي ال يذلاف ء نآرقلل ةنیبم ةنسلاف « يب لوسرلا هنيب

 . نآرقلاب ًالماع

 هيهن لثم اهب رمأو ٍْلَي ينلا اهب ءاج نآرقلا يف ركذت مل ءايشأ كانهو

 يف روكذمب سيل اذه ء '''اهتمعو ةأرملاو اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا نع
 ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ةنسلا يف داز يَ لوسرلاو نآرقلا

 0 1٤ اول نآرقلاب لمعلاك ةنسلاب لمعلا انيلع بجيو ء اهتلاخو
 .4 اا دنع کم رہ رس

 شاور ثريوحلا نب ب كلام ثيدح نم )1۳١( يراخبلا هجرخأ (۱)

 يت ةريره يبأ ثيدح نم )۱٢٤٤۸( ملسمو ء(۵۱۰ ۹) يراخبلا هجرخأ (۲)
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 اننیب : لوقي هتكيرأ ىلع ئکتم ناعبش لجر كشوي » : هلوقب ىوملا
 ينإ الا » : ةئ لاق مث 2.. همارح مرحنو هلالح لحن لا باتك مکنیبو

 انرذحو ءالؤه نع انربخأ دلك ينلاف . ''' «هعم هلثمو نآرقلا تیتوأ

 جم
 ىلع قبطي له هللا نيد نع ضارعإلا : رشاعلا ضقانلا له : لاؤس

 ؟ ةضفارلا قح

 الو هملعتي ال هللا نيد نع ضرعأ نم لك ىلع قبطني اذه : باوج

 . مهريغ نم وأ ةيروبقلا وأ ةيفوصلا وأ ةضفارلا نم ءاوس هب لمعي

 دجسي وأ العو لج هللا ريغل حيذي يذلل هاركإلا عقي له : لاؤس

 ؟منصلل
 نكميف لوقلا امأ . لعفلا ىلع ال لوقلا ىلع نوكي هاركإلا : باوج

 يف ءاج يذلا اذه . هاركإلا عفدل اهيلع هركأ اذإ رفكلا ةملك لوقي نأ

 .نآرقلا

 لماعتأ فيكف نارفاك ناوبآ يلو رهشأ ةثالث لبق تملسأ : لاؤس

 ؟اقلطم اضغب امھضغبآ نأ يل لهو ء امهعم
 امرك دمج ال » : العو لج هللا لاق امك نوكت ةلماعملا : باوج

 واک ؤو وشو هللا لک نم وذوي رخآلا ھولاَو ہللا توثیق
 امهيلإ ناسحإلا امأو ءلجو زع هلل امهضغبتف [۲۲: ةلداج ا] < مُهَاَباء

 )١( دهجأ هجرخأ (£ ۷1۷  ۱۹۰١يذمرتلاو »)1€ £( دوادوبأو ء(۱۷ )ا٢٦٦(

 .ينابلألا هححصو شر برك يدعم نب دادقملا ثيدح نم (١؟) هجام نباو



 تل 9 مالسألا ضقاون حرش يف سورد

 ام ىب كان نأ لع كادهلج نإَو # ىلاعت لاق امهيلإ نسحتو امهب ربتف
 [15: نامقل] € ًاضوُرْعَم ايدل يف اَمُهْبِحاَصَو امهم الق مع وب كَل یک

 ةبح ا امأو هيلإ ناسحإلاو ربلاب قح هل دلاولاف «ليمجلا در باب نم
 هابأ نأ هل نيبت امل مالسلا هيلع ميهاربإو دبا رفاكلا بحت الف بلقلاب

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو . هنم أربت هلل ودع
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 مالسالا ضقاون حرش يف سورد ۰۸

 تاعوضوملا سرھف

 ةحكصلا عوضوملا نآونع

 ظن ا مح باتكلا عراش نازوفلا حلاص خيشلا ةمالعلا ةمدقم

 E بت تس ںیس ےک نيصحلا دمحم باتکلا دعم ةمدقم

 ااا ہے سس تشسسل مح وجے نتملا فلؤم ةمحرت

 E al E دد اہط سس مالسإلا ضقاون حرش يف ةمدقم

 ا ما اع ياماما واوا رفكلا عاونأ

 ES MRR تے ا ا ةدرلا لوصأ

 ES نھ شہ ضقاونلا هذه يف سانلا ماسقأ

 E Mn ضقاونلا حرش ةمدقم يف ةبوجأو ةلئسأ

 ٠ ۳٣ (......هللا ةدابع يف كرشلا) لوألا ضقانلا حرش يف يناثلا سردلا

 1000000012121 كرشلا عاونأ

 ا يم سوا وما رغصألا كرشلاو ربكألا كرشلا نیب قرفلا

 8ظ ٹیم یہ سینما اهيلع درلاو روبقلا دابع تاهبش

 نت 1 تسسس سی سس لوألا ضقانلا ةبوجأو ةلئسأ

 ہللا نيبو هنيب لعج نم )يناثلا ضقانلا حرش يف ثلاثلا سردلا

 E ED Gs (...طئاسو

 لک رت ا تہ رے ےس یہ اهيلع درلاو تاھبش

 ا O لسوتلا ماسقأ

 AS O 0 0001 هعاونأو زئاجلا لسوتلا

 اگ تہ ا عونمم ا لسوتلا

 E يااا يؤ مس حس صر ةعافشلا طورش



 مالسإلا ضفاون حرش يف سورد

 تاعوضوملا سرهف

 ةحقصلا عوضوملا ناونع
 وأ نيكرشملا رفكي م نم ) ثلاثلا ضقانلا حرش يف عبارلا سردلا

 0٭ت OND SR واٹس و (....مهرفك يف كش

 E O رافكلا ريفكت ىلع يبنت تلا ماكحألا

 OOo DG رافكلا عم هب لماعتلا زوجيام

 a ا ا ....ثلاثلا ضقانلا ةبوجأو ةلئسأ

 ريغ يده نأ دقتعأ نم ) عبارلا ضقانلا حرش يف سماخلا سردلا

 E جز شسپھْتسََْحتع (....هيده نم لمكأ لوسرلا

 ا نیتلاسم ىلع لمتشي عبارلا ضقانلا

 E ا 0 0 ھا ہللا لزنأ ام ريغب مكحلا

 E مي لا و ساما عبارلا ضقانلا ةبوجأو ةلئسأ

 نم ًائيش ضغبأ نم) سماخلا ضقانلا حرش يف سداسلا سردلا

 ا تلسی جسشیوسبم متی (...ِِلَج لوسرلا نيد

 ا en نیقیرف ىلع لجوزع هللا لزنأ ام نوضغبي نيذلا

 کک - یاتلوسح سم اسھت سماخ ا ضقانلا ةبوجأو ةلئسأ

 نم ءيشب أزھتسآ نم ) سداسلا ضقانلا حرش يف عباسلا سردلا

 .N ا! تم سکا ساس تما (....ِةللَي لوسرلا نيد

 EN DED ا ا رک ا ءازهتسإلا ماسقأ

 ا ۶گ 00د سداسلا ضقانلا ةبوجأو ةلئسأ

 فرصلا هنمو رحسلا) عباسلا ضقانلا حرش يف نماثلا سردلا

 E ERS ل ف (...فطعلاو

 ١ ؟ ھو او اک 101101 عرشلا يف رحسلا ماسقأ


